Instituto de Educação São Gonçalo

Parceria
Pedagógica

“Construindo a Educação pelos Caminhos do Amor”
Disciplina: Matemática

Data:

Educador(a): Rosely Zarella

/

/ 2020

Turma: 2ª Série

Curso: E. Fund I ( ) E.Fund. II ( ) E. Médio ( )

Nº.:

Ciente:

Educando(a):

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 – A tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono de uma fábrica, em
função do número de toneladas produzidas.

Os dados na tabela indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono (em
ppm) e a produção (em toneladas) é
a) inferior a 0,18.

b) superior a 0,18 e inferior a 0,50.

c) superior a 0,50 e inferior a 1,50.

d) superior a 1,50 e inferior a 2,80.

e) superior a 2,80.

2. Enem – Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios.

Supondo-se que, no Sudeste, 14900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuíam
telefone móvel celular?
a) 5 513

b) 6 556

c) 7 450

d) 8 344

e) 9 536

3. Enem – O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do
Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006.

Com base nos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das
Copas do Mundo?

a) 6 gols.

b) 6,5 gols.

c) 7 gols.

d) 7,3 gols.

e)

8,5

gols.

4. Enem – O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004,
considerando que a variação nesse número entre os anos é linear.
Se o padrão na variação do período 2004/2010 se
mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o
número de favelas em 2010 é 968, então o número
de favelas em 2016 será

a) menor que 1 150

b) 218 unidades maior que em 2004

c) maior que 1 150 e menor que 1 200

d) 177 unidades maior que em 2010

e) maior que 1 200

5. Na Copa do Mundo da França (1998), o Brasil disputou os seguintes jogos: Brasil 2 X 1 Escócia;
Brasil 3 X 0 Marrocos; Brasil 1 X 2 Noruega; Brasil 4 X 1 Chile; Brasil 3 X 2 Dinamarca; Brasil 1 X 1
Holanda; Brasil 0 X 3 França.

a) Construa a tabela de frequências da variável “resultados”, considerando como valores as vitórias, os empates
e as derrotas.

b) Elabore a tabela de frequências da variável “gols marcados por partida”, usando como valores 2 gols, 3 gols e
5 gols.

6. O histograma foi obtido considerando a altura dos alunos de uma sala. Em relação ao gráfico,
responda ao que se pede.

a) Construa uma tabela com os dados do gráfico.

b) Obtenha as frequências relativas, com base na tabela construída com os dados do gráfico.

7. O histograma mostra o resultado de uma pesquisa sobre altura entre os alunos de uma classe.
Calcule o desvio-padrão dessa variável.

8. Enem – As figuras apresentam dados referentes aos consumos de energia elétrica e de água
relativos a cinco máquinas industriais de lavar roupa, comercializadas no Brasil.

A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e ambiental, e aquela que gasta, simultaneamente, menos
energia e água. Com base nessas informações, conclui-se que, no conjunto pesquisado:
a) quanto mais a máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia elétrica.
b) a quantidade de energia elétrica consumida pela máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à
quantidade de água consumida por ela.
c) a máquina I é ideal, de acordo com a definição apresentada.
d) a máquina que menos consome energia elétrica não e a que consome menos água.
e) a máquina que mais consome energia elétrica não é a que consome mais água.

9. Acidentes custam R$ 5,3 bilhões por ano – Os custos totais dos acidentes de trânsito nas áreas
urbanas do país somam R$ 5,3 bilhões por ano. Só o afastamento temporário ou definitivo do
trabalho — a perda de produção — significa 42,8% desse total. Os custos com os veículos
representam 28,8%, e o atendimento médico-hospitalar e a reabilitação, 14,5%.

De acordo com os dados do gráfico por setores, o custo relativo à perda de produção em razão dos acidentes de
transito, nas áreas urbanas do país, em bilhões de reais, foi, aproximadamente
a) 2,32
b) 2,30
c) 2,28
d) 2,24
e) 2,23

