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(2,0) 1. O quadro abaixo apresenta dados coletados junto a cinco famílias de trabalhadores de um 

condomínio residencial de Maceió. Com base nos dados do referido quadro, responda: 

a) Qual o número médio de membros dentre as cinco famílias consultadas? 

b) Sabendo que a renda per capita familiar é dada pela razão entre a renda mensal e o número de 

membros, determine a maior renda per capita entre as famílias consultadas. 

 

Família nº de membros Renda Mensal 

1 2 2700 

2 5 3200 

3 3 2500 

4 4 3500 

5 2 1400 

Fonte: autor 

(2,0) 2. A figura abaixo contém alguns dados relacionados ao processo de registro de patentes no 

Brasil. Com base nesses dados, responda: 

a) Qual a moda do tempo médio de espera para análise de um pedido de registro entre os países 

listados no gráfico? 

b) Dos pedidos de registro solicitados ao Inpi em 2018, quantos foram feitos por empresas nacionais? 

 

 



(2,0) 3) a) Dois amigos, Pedro e Gustavo, escreveram em distintos cartões todos os anagramas da 

palavra AMOR, de tal maneira que cada cartão continha um único anagrama. Após colocá-los em 

uma urna, Pedro solicitou a Gustavo para retirar um dos cartões. Qual a probabilidade de Gustavo ter 

retirado a palavra AMOR? 

b) Em um levantamento realizado com 500 moradores de Delmiro Gouveia, 18 afirmaram possuir 

curso superior completo. Deste modo, selecionado aleatoriamente um morador do município, qual a 

probabilidade de ele não ter completado a graduação? 

 

(2,0) 4) Sabe-se que a chance de um arqueiro acertar o centro do alvo em um lançamento aleatório é 

de 20%. Considerando que esse arqueiro irá realizar cinco lançamentos: 

a) qual a probabilidade de ele acertar o centro do alvo apenas uma vez? 

b) qual a probabilidade de ele acertar o centro do alvo pelo menos duas vezes? 

 

 

 


