
RELAÇÃO DO CONTEÚDO PARA A RECUPERAÇÃO FINAL 

 

01. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

 ESTATÍSTICA 

Banco de dados. 

Tabelas e gráficos. 

Espaço amostral. 

Cálculo de Probabilidade. 

Eventos compostos independentes. 

 

 PROBABILIDADES 

Calcular a probabilidade de um evento simples. 

Calcular probabilidade segundo condições. 

Calcular probabilidades binomiais. 

02. ORIENTAÇÕES 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

▪ Revendo as anotações feitas em sala de aula e estudos dirigidos; 

▪ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

▪ Estudando o conteúdo no livro Didático. 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 Trabalho – Resolução dos exercícios apresentados, tendo como objetivo auxiliar na fixação dos 

conteúdos. 

Valor: 20 pontos- O trabalho constará de 20 questões, sendo 14 questões discursivas e 6 fechadas. 

Data de entrega: 17/12/2019 Prova: Valor: 80 pontos-  A prova constará de 15 questões, sendo 9 

questões discursivas e 6 fechadas. 

04. INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 

01. Não é necessário copiar as questões. Anexe esta folha no trabalho.  

02. Numere as respostas seguindo a mesma ordem desta folha, destacando os números e os itens 

das questões. As questões fechadas deverão ser resolvidas nesta folha, transcrevendo a opção 

correta para a folha de respostas. 

03. O trabalho poderá ser digitado. Se o fizer manuscrito responda a caneta. 

04. Entre uma questão e outra saltar duas linhas. Entre os itens da mesma questão uma linha. 

05. Respostas completas, corretas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de 

correção. 

06. Fazer o exercício com atenção e não copiar dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de 

aprender a matéria é resolvendo os exercícios. 

                                                 BOM TRABALHO!  

 

 

 

 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL  PROFESSOR: Arézio Castelo B. Santos 

DISCIPLINA: Matemática VALOR: 10 PONTOS NOTA:  

FRENTE: A SÉRIE: 2ª SÉRIE EM TURMA:Anchieta 

NOME COMPLETO:  Nº: 



QUESTÃO 1 – 1 ponto 
 

Um morador de uma região metropolitana tem 30% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho 

quando não chove na região; caso chova, sua probabilidade de atraso é de 40%. Para um determinado 

dia, o serviço de meteorologia estima em 40% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. 

Determine a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço neste dia. 

 

QUESTÃO 2 – 1 ponto 

 

Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa 

escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados 

para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, 

oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. 

Calcule a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em 

inglês por pelo menos dois candidatos. 

 

QUESTÃO 3 – 1 ponto 

 

Você trabalha em uma empresa que tem 20 funcionários incluindo você. Escolhendo-se uma comissão 

de 3 representantes. Determine qual a probabilidade de você fazer parte da comissão. 

 

 

QUESTÃO 4 – 1 ponto 
Uma urna tem oito bolas, numeradas de 1 a 8. Retirando-se uma bola ao acaso, calcule a probabilidade 

da bola retirada ser um número primo. 

 

QUESTÃO 5 – 1 ponto 
 

No ambulatório de um posto de saúde de Belo Horizonte observou-se em um dia de trabalho que 

foram atendidas 30 crianças. Destas crianças 18 foram diagnosticadas com gripe e 16 com 

diagnostico de alergia. Escolhendo-se aleatoriamente uma criança deste grupo calcule a probabilidade 

dela não ter apresentado quadro de gripe. 

 

a) 2/5     

b) 3/5   

c) 1/3       

d) 2/3       

e) 5/3 

 

QUESTÃO 6  – 1 ponto 
 

O professor Raimundo levou para a sala de aula uma moeda e um dado comum de 6 faces numeradas 

de um a seis. O professor disse aos seus alunos que lançaria a moeda e em seguida lançaria também o 

dado. Antes de fazer os lançamentos pediu aos alunos que calculassem a probabilidade de sair cara na 

moeda e um número maior que 3 no dado. O resultado esperado pelo professor é: 

 

a) 1/4 

b) 3/4 

c) 1/3 

d) 3/5 

e) 1/2 

 



QUESTÃO 7 – 1 ponto 

 

Em uma classe de 50 alunos, as notas obtidas formaram a seguinte distribuição: 

NOTAS  2    3     4     5     6     7     8     9     10 

Nº DE 

ALUNOS 
 1    3     6    10    13    8     5     3      1 

     

 Determine: 

     a) a nota média; 

     b) a nota mediana;  

     c) a nota modal; 

  d) o desvio padrão 

 

QUESTÃO 8 – 1 ponto 

 Na revisão de prova de uma turma de quinze alunos, apenas uma nota foi alterada, passando a ser 

7,5. Considerando-se que a média da turma aumentou em 0,1, a nota do aluno antes da revisão era: 

a) 7,6 

b) 7,0 

c) 7,4 

d) 6,0 

e) 6,4 

 

QUESTÃO 9 – 1 ponto 

 

Quatro candidatos a um emprego fizeram 4 testes cujas notas variam de zero a 10. Será escolhido a pessoa que 

apresentar a melhor maior nota média e regularidade dentro dos padrões estatísticos.  

 

 Língua Portuguesa Matemática Contabilidade Computação 

Ana Beatriz 8,5 7,5 10 8,0 

Carlos Dias 9,0 8,0 8,5 8,5 

Mariana Teixeira 9,5 7,5 10 7,0 

Roberto Silva 9,0 8,0 10 7,0 

 

QUESTÃO 10 – 1 ponto 

 

Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em um empresa e fizeram 

provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco 

candidatos. 

 

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas 

por ele nas quatro disciplinas for a maior. Determine o candidato que será aprovado. 


