
 

 

TM 14 - 9º ANO - ANTHONY – MATEMÁTICA 
 
01. Um país possui 160 milhões de pessoas consideradas aptas a trabalhar. A tabela indica a distribuição 

dessas pessoas por faixa etária e o gráfico indica a porcentagem do total de pessoas dessas faixas etárias 
que atualmente não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus. 

 

Faixa etária Total de pessoas da faixa 
etária aptas a trabalhar 

De 18 anos até 44 anos 60 milhões 
45 anos ou mais 100 milhões 

 

 
 

De acordo com os dados, do total de pessoas com 18 anos ou mais aptas a trabalhar, não estão 
trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus  
a) 1,750%.    
b) 2,000%.    
c) 0,875%.    
d) 0,975%.    
e) 0,775%.    

  
02. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, as notícias foram alarmantes, especialmente na China, 

em virtude do surto do Novo Coronavírus. 
Em 2002 e 2003, esse mesmo país sofreu com outro surto. Àquela época o vírus foi chamado de Sars.  
A cobertura feita pelas diversas formas de mídia – televisiva, escrita e internet, dentre tantas – deu 
informações acerca da evolução de cada um desses vírus à sua época. 
Em 28/01/2020, o portal de notícias G1, na internet, publicou matéria sob o título: “Nas primeiras semanas 
do surto, casos do novo coronavírus superam os da epidemia Sars de 2003”. 
Junto aos dados apresentados naquele portal, apareceu a reprodução de dois infográficos, cuja fonte era a 
Organização Mundial da Saúde. Nesses, estavam comparações do surgimento de casos de ambos os vírus 
e, também, do número de mortes causadas por eles. 
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As figuras a seguir reproduzem esses dois infográficos, com alterações no intuito de facilitar possíveis 
cálculos, nos quais as quantidades numéricas tanto de casos quanto de mortes correspondem ao 
acumulado no período. 

 

 
 

A partir da análise desses dois infográficos é correto afirmar que  
a) até o 18º dia, o crescimento no número de casos do Novo Coronavírus foi maior que o crescimento do 

número de casos da Sars, no mesmo período.    
b) levando-se em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia, o Novo Coronavírus foi 50%  

mais letal que a Sars.    
c) o número de mortes pelo Novo Coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de mortes pela Sars 

em menos de 50% no mesmo período.    
d) entre o 16º e o 17º dia, o número de casos do Novo Coronavírus diminuiu.    

 
03. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. 
 

 
 

Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano?  
a) 6    
b) 7    
c) 8    
d) 9    
e) 10    

  
04. Joana está ansiosa para saber seu conceito final em Matemática, que está condicionado à média aritmética 

das notas obtidas nas quatro provas da disciplina. 
 

O quadro abaixo apresenta a correspondência entre os conceitos e os intervalos de notas. 
 

Conceito Intervalo da 
nota 

Insatisfatório 0 N 3   
Regular 3 N 6   

Bom 6 N 8   
Ótimo 8 N 10   

 



Exercícios Complementares 
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O sistema online da escola divulgou as quatro notas de Joana, como especificado no quadro a seguir. 
 

1N  2N  3N  4N  
4  7  9  8  

 
De acordo com essas notas, o conceito de Joana na disciplina de Matemática foi  
a) insatisfatório.    
b) regular.     
c) bom.     
d) ótimo.     

  
05. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos de isopor são 

100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor, em 
tonelada, que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da 
quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até 2013 e, a 
partir daí, a quantidade total reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos. 

 

 
 

Qual é a quantidade prevista para reciclagem de isopor, em tonelada, para o ano de 2020?  
a) 21.840    
b) 21.600    
c) 13.440    
d) 13.200    
e) 9.800    

  
06. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo, em minuto, que um motorista novato gasta para 

completar certo percurso. No Quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo 
percurso sete vezes. O Quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o 
valor do desvio padrão. 

 
Quadro 1 

Tempos 
(em minuto) 48  54  50  46  44  52  49  

 
Quadro 2 

Variabilidade Desvio padrão do
tempo (min) 

Extremamente baixa 0 2    
Baixa 2 4    

Moderada 4 6    
Alta 6 8    

Extremamente alta 8   
 

Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é  
a) extremamente baixa.    
b) baixa.    
c) moderada.    
d) alta.    
e) extremamente alta.    
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07. O valor de x na seguinte expressão 
5 4

3

0,00032 0,0256x
0,125


  é:  

a) 0,02    
b) 0,04    
c) 0,08    
d) 0,16    
e) 0,32    

  

08. Simplificando a expressão 
33

1
6

2 2 2 2 ,
2

    obtemos o número   

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

  
09. Considere as afirmações abaixo, onde a  e b  são números reais.  

I. 2a a  
 
II. 2 2a b a b    
 
III. 2 2 2 2a b a b    
 

IV. 
2 2

2 2

a a , b 0
b b

    

 
a) Apenas III e IV são verdadeiras.     
b) Apenas IV é verdadeira.     
c) Apenas II é falsa.     
d) Apenas I, II e IV são verdadeiras.     
e) Todas são verdadeiras.     

  
10. O valor exato da raiz cúbica de 1.728 é  

a) 9    
b) 12    
c) 15    
d) 18    
e) 25    

  
11. O valor da expressão 50 18 98   é:  

a) 130.     
b) 5 2.     
c) 9 2.     
d) 5 13.     
e) 15 2.     

 
12. Das expressões abaixo, a única alternativa incorreta é:  

a) 417 17.     
b) 2 5 3 5.     
c) 4 3 7.     
d) 5 240.      

e) 
2

2 2235 .
100
   
 

    

 
 
 
 


