
1- O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas dos esportes de               
combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena,              
foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram três “pesagens”           
antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer              
entre o atleta mais regular e o menor regular quanto aos “pesos”. As informações com               
base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 

 

                                   
 
Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se              

enfrentariam na primeira luta. 
A primeira luta foi entre os atletas 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 

 
2- O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris,                

no período de 2004 a 2010. 
 

                   
 
Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no              

Brasil, em 2012, seria 10% superior à média dos três últimos anos apresentados no              
gráfico. 

Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no              
Brasil, em milhão de barris, em 2012, teria sido igual a 

 
a) 1,940 
b) 2,134 
c) 2,167 
d) 2,420 



e) 6,402 
3- Uma empresa de alimentos oferece três valores diferentes de remuneração a seus            

funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de               
2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal                 
com a fola salarial de R$ 400.000,00, distribuídos de acordo com o gráfico 1. No ano                
seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor            
salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de            
2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014, por grau de instrução, está                
no gráfico 2. 

 

                              

                 
Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo                   

de 2013? 
 

a) R$ 114.285,00 
b) R$ 130.000,00 
c) R$ 160.000,00 
d) R$ 210.000,00 
e) R$ 213.333,00 

 



4- A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média             
ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos,           
como mostra o quadro: 

 

                       
 
Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na               

escolha de disciplinas para o período seguinte. 
Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação “Bom” ou “Excelente” conseguirá matrícula            

nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está                 
matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina I, conforme o quadro. 

 

                              
 
Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina I é 
 

a) 7,00 
b) 7,38 
c) 7,50 
d) 8,25 
e) 9,00 

 
5- O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %) para o período de março de 2008 a                 

abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de             
Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 



                    
 
A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de 
 

a) 8,1% 
b) 8,0% 
c) 7,9% 
d) 7,7% 
e) 7,6% 

 
6- Numa competição esportiva, cinco atletas estão disputando as três primeiras colocações           

da prova de salto em distância. A classificação será pela ordem decrescente da média              
aritmética de pontos obtidos por eles, após três saltos consecutivos na prova. Em caso              
de empate, o critério adotado será a ordem crescente do valor da variância. A pontuação               
de cada atleta está apresentada na tabela a seguir: 

 

 
 
Com base nas informações apresentadas, o primeiro, o segundo e o terceiro lugares dessa prova               

foram ocupados, respectivamente, pelos atletas 
 

a) A; C; E 
b) B; D; E 
c) E; D; B 
d) B; D; C 
e) A; B; D 

 
7- O Comandante da 500ª CIA PM promoveu um torneio operacional, de forma que os              

militares da CIA PM foram divididos em 04 equipes para realizarem 3 provas   



distintas, no valor de 10 pontos cada uma, com os seguintes temas: técnica             
policial-militar, abordagem a veículos e controle de distúrbios. As provas teriam pesos            
3, 2 e 1, respectivamente. 

TABELA: notas das provas da gincana da 500ª CIA PM, por equipe e tema: 
 

        
 
Considerando a média ponderada de cada equipe, marque a alternativa CORRETA. 
 

a) A Equipe Alpha obteve média ponderada inferior á Equipe Charlie. 
b) A Equipe Bravo obteve média ponderada de 8,25. 
c) A Equipe Delta obteve a mesma média ponderada que a Equipe Alpha. 
d) A Equipe Charlie obteve média ponderada superior à Equipe Delta. 

 
8- A distribuição de freqüência abaixo refere-se à exportação de soja realizada por uma             

Cooperativa no mês de abril. 
 

                                           
 
Com base nos dados apresentados, a mediana da distribuição pertence à 
 

a) 1ª classe 
b) 2ª classe 
c) 4ª classe 
d) 3ª classe 
e) 5ª classe 

 
9- Um nutricionista indicou três dietas diferentes para grupos de pacientes que gostariam            

de perder peso (em quilogramas). A tabela a seguir indica a perda de peso (em               
quilogramas) por paciente de cada grupo. 

 



                                         
 
A partir desses dados, a média de perda de peso do grupo 1, a mediana de perda de peso do                    

grupo 3 e a moda da perda de peso do grupo 2 é dado, respectivamente, por: 
 

a) 5,25; 4,5; 2,0 
b) 4,25; 4,5; 3,0 
c) 4,75; 2,0; 4,0 
d) 5,25; 3,0; 4,5 
e) 4,75; 4,0; 4,5 

 
10- As notas de um professor que participou de um processo seletivo, em que a banca               

avaliadora era composta por cinco membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que            
cada membro da banca atribui duas notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos             
específicos da área de atuação e outra, aos conhecimentos pedagógicos, e que a média              
final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca               
avaliadora. 

 

                     
 
Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas               

atribuídas ao professor. 
A nova média, em relação à média anterior, é 
 

a) 0,25 ponto maior. 
b) 1,00 ponto maior. 
c) 1,00 ponto menor. 



d) 1,25 pontos maior. 
e) 2,00 pontos menor 

 
 

 

 


