
 

 

TM 18 - 8º ANO - ANTHONY – MATEMÁTICA 
 
01. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que 

ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as 
vendas, com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. 

 

Mês Número de automóveis 
vendidos 

Janeiro 25 
Fevereiro 20 

Março 30 
Abril 35 
Maio 40 
Junho 50 
Julho 45 

Agosto 35 
Setembro 60 
Outubro 55 

Novembro 70 
Dezembro 65 

 
Qual foi a mediana dos dados apresentados?  
a) 40,0    
b) 42,5    
c) 45,0    
d) 47,5    
e) 50,0    

  
02. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no 

período de cinco dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. 
Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. 
Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de 
horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. 

 

 
 

Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente?  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
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03. No site do IBGE, encontram-se dados apresentados no estudo especial “O Brasil Indígena”, como se lê a 
seguir: 

População indígena por situação do domicílio segundo a localização 
do domicílio - Brasil - 2010 

Localização por domicílio Total Terras 
indígenas 

Fora de 
Terras 
indígenas 

População 
indígena por 
situação de 
domicílio 

Total 896.917  517.383  379.534  

Urbana 324.834  25.963  298.871  

Rural 572.083  491.420  80.663  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

 
 

Com as informações apresentadas, diga qual é, aproximadamente, a população indígena que falava língua 
indígena fora das terras indígenas:  
a) 48.000     
b) 100.000     
c) 142.000     
d) 217.000     

  
04. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto 

nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento 
sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. 

 

 
 

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é  
a) 114.708.    
b) 164.076.    
c) 213.444.    
d) 284.592.    
e) 291.582.    



Exercícios Complementares 
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05. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino 
nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas, em metro. 

 
Nome Altura (m)  

Bruninho 1,90  

Dante 2,01  

Giba 1,92  

Leandro Vissoto 2,11  

Lucas 2,09  

Murilo 1,90  

Ricardinho 1,91  

Rodrigão 2,05  

Serginho 1,84  

Sidão 2,03  

Thiago Alves 1,94  

Wallace 1,98  
Disponível em: www.cbv.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado). 

 
A mediana das alturas, em metro, desses jogadores é  
a) 1,90.     
b) 1,91.     
c) 1,96.     
d) 1,97.     
e) 1,98.     

  
06. Considere as seguintes expressões: 
 

I. 3 12 3 2
2

  

II.   1 32 3
6


  

III.  
1

4 22 2 2  
 

É(são) verdadeira(s), somente:  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.    
e) I e III.    

  

07. Simplificando a expressão 

3
2

3 4

x ,
x

 na qual *x ,   obtém-se  

 
a) 12 x     

b) 6 5x .     

c) 12 5x .     
d) 6 x.     
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08. O PIB per capita de uma determinada região é definido como a divisão do PIB da região pelo número de 
habitantes dessa região. A tabela registra a população e o PIB per capita de quatro estados. 

 

Estado População (em 
milhões) 

PIB per capita 
(em R$)  

A 1  15.000,00
B 8  15.000,00
C 3  30.000,00
D 15  30.000,00

 
O PIB per capita da região compreendida pelos quatro estados é de  
a) R$ 28.000,00.    
b) R$ 22.500,00.    
c) R$ 27.500,00.    
d) R$ 25.000,00.    
e) R$ 29.000,00.    

  
09. Em um determinado colégio, a média anual é calculada a partir das notas das 4  unidades, através de uma 

média aritmética ponderada, com peso 1 para a 1ª unidade, peso 2 para a 2ª unidade, peso 3 para a 3ª 
unidade e peso 4 para a 4ª unidade. Qual a média anual de um aluno que tenha ficado com as notas das 
unidades conforme o quadro? 

 
Unidades 1ª 2ª 3ª 4ª 

Notas 9,5  8,0  6,5  4,5  
  

a) 7,125     
b) 6,30     
c) 7,95     
d) 6,80     
e) 7,65     

  
10. Um professor do curso integrado de Agropecuária do IFPE campus Belo Jardim, em sua disciplina de 

Agroecologia, decidiu que a média da 1ª Unidade será composta por quatro notas com pesos diferentes. 
Essas notas terão pesos, respectivamente, dois, três, quatro e seis. Marcelo, que está matriculado nessa 
disciplina, obteve 5,0 na primeira nota, 6,0 na segunda, 8,0 na terceira e 8,5 na quarta nota. Ao calcular 
sua média na 1ª Unidade, Marcelo obteve  
 
a) 7,00    
b) 6,875    
c) 7,32    
d) 7,40    
e) 8,00    

 
 
 
 
 
 
 
 


