
 

 

Tarefa Mínima 05 – 9º Ano – Matemática 

Prof. Anthony 
 

Lista 05 – (T05 – S05) – Frentes A e E 
 
01. O edifício Duque de Caxias é um prédio comercial de 4 andares, com 5 escritórios em cada andar. Sabe-se 

que nem todos os contratos de locação (aluguel) desses escritórios têm o mesmo tempo de vigência, 
conforme é apresentado na tabela a seguir: 

 

 
 
Com base nessa tabela, o tempo médio de vigência, em meses, desses contratos de locação é igual a  
a) 20    
b) 25    
c) 30    

d) 35   

e) 40  
   
02. A média aritmética das notas de cinco provas de estatística é 6,4. Retirando-se a prova com a menor nota, 

a nova média aritmética sobe para 7,0. Agora, retirando-se a prova com a maior nota, a nova média 
aritmética das três provas remanescentes abaixa para 6,5. Se a moda das notas das cinco provas é 6,0, 
então, necessariamente, a nota de uma das cinco provas é  

a) 6,8.    
b) 7,2.    
c) 7,4.    
d) 7,5.    
e) 8,0.    

   
03. Na disciplina de matemática do curso de Operador de Computador do IFPE – Barreiros, o professor Pedro 

resolveu fazer 5 atividades para compor a nota final. Wagner, um aluno dessa disciplina, tirou 5,4; 6,2; 

7,5; e 4,1 nas quatro primeiras atividades. Sabendo que, para ser aprovado por média, o aluno precisa 
obter média 6,0 nessas cinco atividades, Wagner precisa obter, para aprovação por média, nota mínima de  
a) 5,8.    
b) 6,8.    
c) 6,2.    
d) 5,2.    

e) 6,0.    
 
04. No quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinho vendidos durante um ano e o lucro 

por unidade vendida de cada um desses tipos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os 
tipos de vinho em que o lucro total com sua venda foi maior do que a média entre os lucros obtidos com a 
venda de todos os tipos. 

Tipo de 
vinho 

I II III IV V VI 

Unidades 

vendidas 
120 50 71 47 70 90 

Lucro por 
unidade 
(R$) 

6,00 
12,0

0 
10,0

0 
20,0

0 
5,00 

12,0
0 
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Conforme condições estabelecidas, os tipos de vinhos escolhidos serão  

a) I e VI.     
b) IV e VI.    

c) I, IV e VI.    
d) II, IV e VI.     
e) II, III, IV e VI.     

 
05. Em 2012, o PNUD Brasil, o Ipea e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) global para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) dos 5.565  municípios brasileiros com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. 

Também se recalculou o IDHM, pela metodologia adotada, para os anos de 1990 e 2000, para permitir a 
comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. 
 
No quadro são apresentados os dados de cinco cidades brasileiras. 

 

Município 
IDHM - 

1990 

IDHM - 

2000 

IDHM - 

2010 

São Caetano do 
Sul (SP) 

0,77 0,77 0,92 

Águas de São 
Pedro (SP) 

0,67 0,76 0,85 

Florianópolis (SC) 0,65 0,80 0,80 

Balneário 
Camboriú (SC) 

0,79 0,79 0,79 

Vitória (ES) 0,73 0,79 0,77 
 

Disponível em: http://atlasbrasil.org.br. Acesso em: 26 abr. 2014 

(adaptado) 

 
Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética 
dos IDHM das três últimas décadas dentre as cinco cidades analisadas. 
 

Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG?  
a) Florianópolis.     
b) Águas de São Pedro.     
c) Balneário Camboriú.     
d) São Caetano do Sul.     
e) Vitória.     

 
06. O professor Paulo César, ao encontrar um antigo diário de classe de 1981, percebeu que a nota de 

Leovegildo, um dos 11  estudantes que fizeram uma prova muito importante, estava apagada. As 10  notas 

registradas foram as seguintes: 
 

Aluno Nota 

Raul  8,0  

Leandro  9,0  

Mário  7,5 

José Carlos  8,5  

Leovegildo  - 

Jorge Luís  8,5  

Adílio  8,5  

Arthur  10,0  

Milton  8,0  

João Batista  8,5  

Antônio 8,0  

 
Entretanto, uma anotação no diário dizia que a média aritmética simples das onze notas havia sido igual a 
8,5. Portanto, a nota de Leovegildo nessa prova foi igual a  

a) 7,5.    

b) 8,0.    
c) 8,5.    
d) 9,0. 
e) 9,8.    

   



Exercícios Complementares 

 

 
3 

07. A tabela a seguir apresenta a distribuição dos pontos de uma avaliação realizada com 100  alunos. 

 

Pontos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alunos 2 5 8 10 15 17 15 12 8 4 4 

 
Analisando-se os dados dessa tabela, a média do número de pontos desses alunos é igual a  
a) 5,0.    
b) 5,1.    

c) 5,2.    
d) 5,4.    
e) 5,5.    

   
08. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante 

chegou a 250 mil reais. A receita neste ano foi de 325 mil reais, obtendo assim um lucro de 75 mil reais 
(diferença entre a receita e o custo total). A tabela representa o custo total e a receita nos cinco primeiros 

anos. 

 

Ano 
Custo total 
(milhar de real) 

Receita 
(milhar de real) 

Primeiro 250  325  

Segundo 270  355  

Terceiro 290  350  

Quarto 280  365  

Quinto 260  305  

 

De acordo com a tabela, a média anual do lucro, em milhar de real, ao longo dos cinco anos é  
a) 60.    
b) 70.    
c) 75.    
d) 80.    

e) 85.    
 

09. Minecraft educacional: jogos como ferramenta de aprendizagem  
 

Muitos professores têm usado os jogos como ferramenta para estimular o aprendizado de seus estudantes. 
Suponha que um professor de Matemática, em uma de suas aulas sobre números naturais, tenha pedido à 
sua classe que construa árvores usando o Minecraft. Como o jogo consiste em montar um cenário 
utilizando blocos de construção do tipo Lego, um dos estudantes decidiu manter, a cada etapa das 
construções, o mesmo padrão de formação das árvores, colocando-as lado a lado e sempre acrescentando 

uma quantidade de blocos em suas partes superiores.  
 

A figura a seguir ilustra o início das construções: 
 

 
 

Para a construção da árvore na Etapa 10, o estudante utilizou   
a) 10  blocos.    

b) 21  blocos.    

c) 100  blocos.    

d) 121  blocos.    

  

10. O sarampo é uma doença grave que, quando não é fatal, pode deixar sérias sequelas, como cegueira, 
surdez e problemas neurológicos. Considere que em uma cidade de 1,2 milhão de habitantes, 1/20 da 
população foi infectada, em função do alto nível de contágio do sarampo. Entre os infectados, verificou-se 
que 1/10 apresentou problemas de visão. Nessa cidade, quantas pessoas apresentaram problemas de visão 

decorrentes da doença?  
a) 3.000    

b) 4.000    
c) 5.000    
d) 6.000    
e) 12.00    
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11. Uma bactéria tem massa aproximada de 0,000005g e seu comprimento estimado em 0,00018 mm. Os 

vírus são menores que as bactérias. Um deles tem massa aproximada de 1/3 da massa da bactéria descrita 
acima. A massa, em gramas, aproximada de uma população de 10.000 destes vírus é:  

a) 21,33 10     

b) 31,67 10     

c) 21,67 10     

d) 31,72 10     

  
12. Considere as sentenças:  

I. 3 4 7(x ) x   

II. 3 4 12(x ) x  

III. 3 4 81(x ) x  

IV. 3 4 7x x x   

V. 3 4 12x x x  

VI. Para a,b,c números reais, se ab = ac então b = c. 
 
São verdadeiras as sentenças:  
a) I, V e VI    
b) II, IV e VI    
c) III, V e VI    

d) I e V    
e) II e IV    

  
13. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no 

nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das 
vias respiratórias, incluindo os pulmões. 
O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 mm.  

Disponível em: www.gripenet.pt. Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado). 

 
Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em mm,  é  

a) 11,1 10     

b) 21,1 10     

c) 31,1 10     

d) 41,1 10     

e) 51,1 10     

  
14. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato 

Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,18 
segundos. 

 
Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica é  

a) 20,4318 10     

b) 14,318 10     

c) 043,18 10     

d) 1431,8 10     

e) 24.318 10     

  

15. Considere 50a 11 ,  100b 4  e 150c 2  e assinale a alternativa correta.  

a) c a b      

b) c b a      

c) a b c      

d) a c b      

  



Exercícios Complementares 
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16. A tabela seguinte permite exprimir os valores de certas grandezas em relação a um valor determinado da 

mesma grandeza tomado como referência. Os múltiplos e submúltiplos decimais das unidades do Sistema 
Internacional de Unidades (SI) podem ser obtidos direta ou indiretamente dos valores apresentados e têm 
seus nomes formados pelo emprego dos prefixos indicados. 

 

 
 
Por exemplo, se a unidade de referência fosse o ampère (A), teríamos: 
 

3
6

6

152 10
152 000 A 152 000 10 A A 0,152 A

10

 
      

 

Se o grama (g)  for a unidade de referência e 
9(12 500 10 Gg) (0,0006 ng)

X ,
0,000 012 Tg

 
  então o valor de X,  em 

gramas, é tal que:  
a) X 500     

b) 500 X 1 000      

c) 1 000 X 1500      

d) X 1500     

  

17. Computadores utilizam, por padrão, dados em formato binário, em que cada dígito, denominado de bit, 
pode assumir dois valores (0  ou 1). Para representação de caracteres e outras informações, é necessário 

fazer uso de uma sequência de bits, o byte. No passado, um byte era composto de 6 bits em alguns 

computadores, mas atualmente tem-se a padronização que o byte é um octeto, ou seja, uma sequência de 
8 bits. Esse padrão permite representar apenas 28 informações distintas. 

 
Se um novo padrão for proposto, de modo que um byte seja capaz de representar pelo menos 2.560 
informações distintas, o número de bits em um byte deve passar de 8 para  
a) 10    

b) 12    
c) 13    
d) 18    
e) 20    

  

18. A expressão numérica 3 6 42 81 3 9 4 27      equivale a:   

a) 153     

b) 79     

c) 427     

d) 213     

e) 129     


