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01 - Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos 

trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima velocidade 

permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de 

veículos de acordo com sua velocidade aproximada. 

 

 
 

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de: 

 

A) 35 km/h 

B) 44 km/h 

C) 55 km/h 

D) 76 km/h 

E) 85 km/h 

 

02 - Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os 

continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções 

para 2050 

. 

 
Com base nas informações acima, e correto afirmar que, no período de 2000 a 2050, 

 

A) a taxa de crescimento populacional da China será negativa. 



 

B) a população do Brasil duplicara. 

C) a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos EUA. 

D) a população do Paquistão crescera mais de 100%. 

E) a China será o pais com a maior taxa de crescimento populacional do mundo. 

 

03 - Com base nas informações dos gráficos mostrados, suponha que, no período 2050-2100, a taxa de crescimento 

populacional da Índia seja a mesma projetada para o período 2000-2050. Sendo assim, no início do século XXII, a 

população da Índia, em bilhões de habitantes, será 

 

A) inferior a 2,0. 

B) superior a 2,0 e inferior a 2,1. 

C) superior a 2,1 e inferior a 2,2. 

D) superior a 2,2 e inferior a 2,3. 

E) superior a 2,3. 

 

04 - A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida 

aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números 

da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 

anos ou mais nos países desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. 

 
 

 

Suponha que o modelo exponencial y = 363e0,03x, em que x = 0 corresponde ao ano 2000, x = 1 corresponde ao ano 

2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar 

essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, 

considerando e0,3 = 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará, em 2030, entre 

 

A) 490 e 510 milhões. 

B) 550 e 620 milhões. 

C) 780 e 800 milhões. 

D) 810 e 860 milhões. 

E) 870 e 910 milhões. 

 

05 - A média e a mediana das notas da primeira prova dos 20 alunos ingressantes no curso de matemática foram, 

respectivamente, 6,0 e 7,0 em um total de 10,0. Nestas condições, assinale V ou F. 

 

1 - 10 desses alunos podem ter tirado nota 10,0. 

2 - 5 desses alunos podem ter tirado 5,0. 



 

3 - Pelo menos 1 aluno tirou nota 7,0. 

4 - É fato que nenhum aluno pode ter tirado zero. 

5 - 12 desses alunos podem ter tirado nota 5,0. 

6 - Todos os alunos tiraram notas entre 6,0 e 7,0. 

7 - Se retirarmos as notas extremas da distribuição, a moda será modificada. 

8 - Se retirarmos a nota maior e a nota menor, a mediana continuará igual a 7,0. 

 

06 - Uma cooperativa de rádio taxis tem como meta atender, em no máximo 15 minutos, a pelo menos 95% das 

chamadas que recebe. O controle dessa meta e feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza um 

equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra o número acumulado de chamadas 

que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final de um dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho: 

 

 
 

Esse desempenho mostra que, nesse dia, a meta estabelecida foi atingida 

 

A) nas primeiras 100 chamadas. 

B) nas primeiras 200 chamadas. 

C) nas primeiras 300 chamadas. 

D) nas primeiras 400 chamadas. 

E) ao final do dia. 

 

07 – (UFU) O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários com a seguinte 

distribuição salarial em reais: 

 
Quantos funcionários que recebem R$ 3.600,00 devem ser demitidos para que a mediana desta distribuição de 

salários seja de R$ 2.800,00? 

 

A) 8    

B) 11    

C) 9    

D) 10    

E) 7 

 


