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QUESTÃO 12

João, ao prestar um concurso público, realizou três provas para
testar seus conhecimentos. A primeira prova, a de Português,
possuía peso 1, a segunda, de Conhecimentos Gerais, possuía
peso 2 e a de Matemática possuía peso 3. Sabendo que as
notas de João foram, respectivamente, 65, 78 e 82, calcule a
média final de suas notas.
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SOLUÇÃO

Para isso, precisamos aprender como realizar a média
ponderada. Em primeiro lugar, precisamos saber quais pesos
serão somados a quais notas. Precisamos, então, multiplicar
cada nota por seu respectivo peso e depois dividir o somatório
pela soma dos pesos que é 1 + 2 + 3 = 6.
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QUESTÃO 13

Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de quatro tipos de
avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas
avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos
quatro tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua
nota bimestral foi aproximadamente igual a:

a) 8,6.
b) 8,0.
c) 7,5.
d) 7,2.
e) 6,8.
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SOLUÇÃO

Precisamos, 
primeiramente, multiplicar 

cada nota por seu 
respectivo peso. 
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SOLUÇÃO

AGORA VAMOS DIVIDIR O SOMATÓRIO 
PELA SOMA DOS PESOS 
4+4+2+2=12
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QUESTÃO 14

Uma empresa de comunicação conta com duas categorias de
funcionários: Telemarketing e diretoria. Os funcionários da
primeira categoria recebem R$ 950,00 mensalmente, enquanto
os da segunda recebem R$ 9500,00. Sabendo que essa
empresa possui 63 funcionários no setor de telemarketing e 5
diretores, o salário médio pago a eles é de, aproximadamente

a) R$ 5985,00   b) R$ 4750,00    c) R$ 1580,00    d) R$ 950,00     e) R$ 9500
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SOLUÇÃO

Essa questão, na realidade, deveria ser
resolvida com média aritmética. Contudo,
para descartar a necessidade de somar 63
parcelas de 950, podemos usar multiplicação
ou nos valermos do conceito de média
ponderada
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QUESTÃO 15

Um aluno tirou as seguintes notas nas três provas de
matemática: 7,5; 5,0 e 6,2. Como os pesos usados para o
cálculo da média das notas são 1, 2 e 4, respectivamente,
calcule a média desse aluno.
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SOLUÇÃO

Ao usar a fórmula da média ponderada, teremos
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QUESTÃO 16

Em uma empresa do ramo de distribuição de alimentos, existem dois
tipos de funcionários: motorista, que recebe um salário de R$ 1.890,00,
e ajudante, que recebe R$ 950,00 de salário. Como são 44 motoristas e
120 ajudantes, calcule o salário médio pago nessa empresa.
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SOLUÇÃO

Esse exercício pode ser resolvido
por meio da média simples, mas,
para isso, seria necessário fazer
somas muito extensas
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Vamos praticar!!!
As idades dos jogadores de uma equipa de futebol são:

22, 24, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 24, 32, 28

1. Determine a média das idades.

2. Indique a moda.

3. Indique a mediana.
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Em ROL 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 28, 32.   

1. Determine a média das idades.


