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Instruções 
- a atividade deverá ser feita nesta folha, sendo necessário as resoluções por questão; 
- o aluno deverá preencher o cabeçalho a caneta; 
- as resoluções poderão ser feitas a lápis ou a caneta (preta ou azul), sendo essas todas legíveis; 
- caso necessário, o aluno poderá anexar na sua atividade, uma folha A4 para a resolução das questões, sendo necessário 
colocar nome e a turma. 
- não será aceita aquela atividade fora da data de entrega, ou que não esteja legível ou até mesmo sem uma organização ou 
capricho. 
 
QUESTÃO 01 
A tabela abaixo representa no número de alunos de um certa escola divididas por suas alturas. Analise e responda: 

 
 
Quantos alunos tem altura inferior a 167? 
 
 
 
 
QUESTÃO 02 
A pulsação de 7 estudantes após exercícios físicos foram as seguintes (em batimentos por minuto): 80, 91, 84, 86, 80, 85 
e 86. Determine a mediana, a média e a moda. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03 
O gráfico abaixo mostra a distribuição de votos por faixa etária dos 2.500 eleitores que elegeram um candidato a 
prefeito em uma cidade. Quantos idosos votaram nesse candidato? 

 
 



QUESTÃO 04 
Um grupo de biólogos recolheu as alturas, em metros, de 16 sequóias gigantes (espécie arbórea). Os dados por eles 
recolhidos são apresentados a seguir: 68; 72; 64; 63; 59; 80; 64; 71; 69; 72; 80; 71; 59; 72; 71; 72. Qual a altura mediana 
das sequóias observada pelos biólogos? 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 05 

Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito o rodízio 

entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em três 

partes conforme a figura. 

 
Considere que 

– os pontos A, B, C e D estão alinhados; 

– os pontos H, G, F e E estão alinhados; 

– os segmentos AH,BG,CF e DE e são, dois a dois, paralelos entre si; 

AB =500 m , BC = 600m , CD = 700 m, HE = 1980 m 

Nessas condições, a medida do segmento GF é, em metros, 

a) 665. 

b) 660. 

c) 655. 

d) 650. 

e) 645. 
 
 
QUESTÃO 06 
Calcule o valor de x e y, sabendo que a//b//c//d 
a) 
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b) 

      
 
QUESTÃO 07 
Determine o perímetro do triângulo ABC.  

 


