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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
1,Enem 2012) O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, 
segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. 

 

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos 
no período é 

a) 212.952 

b) 229.913 

c) 240.621 

d) 255.496 

e) 298.041 

 

2.A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos anos de 
cinco microempresas (ME) que se encontram à venda. 

Disciplina: Matemática Data:       /      / 2020 Turma: 2ª Série 

Educador(a): Claudia Ferraris Curso: E. Fund I (  ) E.Fund. II (  ) E. Médio (   ) Nº.: 

Educando(a): Ciente: 

Parceria 
Pedagógica 



 

Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula 
a média da receita bruta anual dos últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as 
duas empresas de maior média anual. 

As empresas que esse investidor decidiu comprar são: 

a) Balas W e Pizzaria Y. 

b) Chocolates X e Tecelagem Z. 

c) Pizzaria Y e Alfinetes V. 

d) Pizzaria Y e Chocolates X. 

e) Tecelagem Z e Alfinetes V. 

 

3. Quais valores são, respectivamente, a moda, média e mediana dos números da lista a 
seguir? 

133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1000, 299, 325 

a) 236; 361,1 e 312 

b) 244; 361 e 312 

c) 236; 360 e 312 

d) 236; 361,1 e 310 

e) 236; 361,1 e 299 

 

Link para ilustração : https://www.youtube.com/watch?v=uAtPI64xep4 

 

 

 

4. Dois alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles 
foram: 

 



Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. 

a) O aluno 1 conseguiu a melhor média, pois possui as melhores notas iniciais. 

b) O aluno 2 conseguiu a melhor média, pois manteve as notas próximas umas das outras. 

c) O aluno 1 venceu a aposta, pois sua média foi 7,0. 

d) O aluno 2 venceu a aposta, pois sua média foi 7,0. 

e) Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. 


