
 

 

Tarefa Mínima 07 – 9º Ano – Matemática 

Prof. Anthony 
 

Frentes A e E 
 

01.  

 
 

Considerando todos os 125 alunos da professora Maria Helena, sabe-se que 60% são meninas. 
No último final de semana, a professora corrigiu as provas trimestrais de todos os seus alunos. 

Sobre os resultados, Maria Helena observou que 80% dos meninos e 40% das meninas obtiveram nota 

igual a 7 (sete). Além disso, 
1

5
 do total de alunos obteve nota 5 (cinco). 

A seguir, a professora verificou que 
2

3
 do restante obtiveram nota 8 (oito) e os demais, nota 10 (dez). 

 

A média aritmética das notas de todos os alunos é um número entre  
a) 6,3 e 6,7.    
b) 6,8 e 7,2.    
c) 7,3 e 7,7.    
d) 7,8 e 8,2.    
e) 8,3 e 8,7.    

  
02. Estudo com funcionários que trabalham como caixas de supermercado revelou que metade deles 

apresentou sinais de infecção urinária. A maioria fica até 5  horas sem beber água e sem urinar. Segundo a 

pesquisadora Thalita Galindo, é necessário ingerir água diariamente e o ideal de consumo de água diário 
seria ingerir 35  mililitros de água para cada quilo de peso. 

Jornal do Comércio, 22 jan. 2012 (adaptado). 
 

Sabe-se que uma pessoa pesando 80 kg  consome 6  galões de 20  litros de água em 60  dias. Para que 

essa pessoa atinja a ideal ingestão diária de água, a quantidade mínima de litros de água que ela deve 
acrescentar à sua ingestão diária média, no mesmo período de dias, deve ser de  
a) 4,8.    

b) 2,8.     

c) 2,0.     

d) 0,8.    

e) 0,4.    

  
03. Para fazer parte do time de basquete de uma escola, é necessário ter, no mínimo, 11 anos. A média das 

idades dos cinco jogadores titulares desse time é 13 anos, sendo que o mais velho deles tem 17 anos. 
Dessa forma, o segundo mais velho do time titular pode ter, no máximo,  

a) 17 anos.    
b) 16 anos.    
c) 15 anos.    
d) 14 anos.    
e) 13 anos.    
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04. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o 

mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado 
reagente em cinco experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele 

reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média 
encontrada para aquele reagente. Após a realização de cinco séries de experimentos, o pesquisador 
encontrou os seguintes resultados: 
 

 
 
Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do 

pesquisador é o  

a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    

  

05. Na tabela apresentada a seguir estão listados os dez países com maior capacidade instalada de energia 
renovável no mundo. 

 
 

Tomando por base os dados apresentados na tabela, conclui- se que a média aritmética da capacidade total 
instalada dos países situados no continente europeu representa, aproximadamente,  

a) 36,86% da média aritmética dos países situados fora do continente asiático.    
b) 37,97% da média aritmética dos países situados no continente asiático.    
c) 44,44% da média aritmética dos países situados no continente americano.    
d) 60,24% da média aritmética dos países situados fora do continente europeu.    
e) 68,49% da média aritmética dos dez países.    

  

06. A atmosfera terrestre contém 12.900 quilômetros cúbicos de água. Esse valor corresponde, em litros, a  

a) 91,29 10 .     

b) 121,29 10 .     

c) 151,29 10 .     

d) 161,29 10 .     

e) 181,29 10 .     

  
07. A velocidade da luz, que é de trezentos mil quilômetros por segundo, expressa em centímetros por 

segundo, será igual a:   

a) 93,0 10 cm / s     

b) 83,0 10 cm / s     

c) 103,0 10 cm / s     

d) 113,0 10 cm / s     

e) 63,0 10 cm / s     

  



Exercícios Complementares 
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08. O gelo marinho no Ártico está em sua segunda menor extensão já registrada: 5,56  milhões de 2km .  Essa 

medida foi feita com o auxílio de satélites no dia 14 de agosto de 2011 e é apenas 220  mil 2km  maior do 

que a baixa recorde de 2007. 
ANGELO, C. Volume de gelo no Ártico nunca foi tão baixo. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 08 nov. 2011. 

 

De acordo com esses dados, a menor extensão territorial do gelo marinho registrada no Ártico em 2007, 
em metros quadrados, foi  

a) 3214,44 10     

b) 65,34 10     

c) 95,34 10     

d) 125,34 10     

e) 12214,44 10     
  

09. O valor da expressão 
2 3

2

2 2

2

 
 é igual a  

a) 
5

4

1 2
.

2


    

b) 32 .     

c) 52 .     

d) 52 .     

e) 
5

4

2 1
.

2


    

  

10. Sendo x e y dois números reais não nulos, a expressão 2 2 1(x y )    é equivalente a  

a) 
2 2

2 2

x y
.

x y
    

b) 

2
xy

.
x y

 
 

 
    

c) 
2 2x y

.
2


    

d)  
2

x y .     

e) 2 2x y .     
  

11. Leia as notícias: 
 

“A NGC 4151 está localizada a cerca de 43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra entre as 
galáxias jovens que possui um buraco negro em intensa atividade. Mas ela não é só lembrada por esses 
quesitos. A NGC 4151 é conhecida por astrônomos como o ‘olho de Sauron’, uma referência ao vilão do 
filme ‘O Senhor dos Anéis’”. 

(http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/887260-galaxia-herda-nome-de-vilao-do-filme-o-senhor-dos-
aneis.shtml Acesso em: 27.10.2013.) 

 

“Cientistas britânicos conseguiram fazer com que um microscópio ótico conseguisse enxergar objetos de 
cerca de 0,00000005 m, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo ‘nanoscópico’”. 

(http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultimas-noticias/bbc/2011/03/02/ 

com-metodo-inovador-cientistas-criam-microscopio-mais-potente-do-mundo.jhtm  Acesso em: 27.10.2013. Adaptado) 
 

Assinale a alternativa que apresenta os números em destaque no texto, escritos em notação científica.  

a) 7 84,3 10 e 5,0 10 .      

b) 7 84,3 10 e 5,0 10 .      

c) 7 84,3 10 e 5,0 10 .      

d) 6 74,3 10 e 5,0 10 .      

e) 6 74,3 10 e 5,0 10 .       
  

12. Calculando-se o valor da expressão 
 

n

n n

18 4
,

2 6 3




  encontra-se   

a) 2n.    
b) 6n.     
c) 8.     
d) 4.     
e) 2.    
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13. A quinoa tem origem nos Andes e é um alimento rico em ferro, fósforo, cálcio, vitaminas B1, B2 e B3 e 

ainda contém as vitaminas C e E. Admitindo que a quinoa é vendida em sacas de 25 kg, que contêm, cada 
uma, cerca de 107 grãos, então a massa de um grão de quinoa é, em gramas, aproximadamente,  

a) 62,5 10 .     

b) 32,5 10 .     

c) 02,5 10 .     

d) 12,5 10 .     

e) 22,5 10 .     

  

14. O algarismo das unidades de 109  é  

a) 0.    
b) 1.    
c) 3.    
d) 6.    

e) 9.    
  
15. Considere que: 
 

- a distância média da Terra à Lua é de cerca de 400 000 km; e 
- a distância média da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. 

 
Com base nessas informações, em relação à Terra, o Sol está N vezes mais longe do que a Lua. O valor de 
N é  
a) 450.    
b) 425.    
c) 400.    
d) 375.    

e) 350.    
  

16. Um grão de feijão pesa 22,5 10 g.  Se um saco contém 25 10 g  de grãos de feijão, 920 sacos contêm:  

a) 71,84 10  grãos de feijão    

b) 61,84 10  grãos de feijão    

c) 81,84 10  grãos de feijão    

d) 51,84 10  grãos de feijão    

e) 41,84 10  grãos de feijão    

 
 
 


