
 
 

Atividades Complementares - MAT7_25PES04 
 
1) 

Marcos ganha R$ 1500,00 por mês e estimou gastar uma 
média  de 10% de seu salário com gasolina. Ele coloca 
gasolina no carro a cada 15 dias e anotou seu consumo 
nos últimos 4 meses: 

 

mês  setembro  outubro  novembro  dezembro 

quinzena  1ª  2ª  1ª  2ª  1ª  2ª  1ª  2ª 

consumo 
(litros) 

28 L  25 L  20 L  32 L  23 L  21L  29 L  26 L 

 

Avalie o planejamento inicial feito por Marcos, usando como base o preço 
da gasolina de R$ 4,20 por litro e a média de seu consumo quinzenal. Se 
necessário refaça o planejamento de Marcos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2)   

Um hospital na cidade de Patrícia sofre com a falta de 
médicos para atendimentos de emergência. Os 7 médicos 
da equipe ficam sobrecarregados, pois realizam, em 
média, 110 atendimentos emergenciais por mês cada um. 
Para um funcionamento ideal seria necessária uma média 
de, no máximo, 80 atendimentos por mês para cada 
médico. O hospital pretende ampliar seu quadro de 
funcionários, contratando mais 3 médicos, que fariam 
uma média de 45 atendimentos emergenciais por mês cada um.  

Qual será a nova média de atendimentos por mês para cada médico? Avalie 
se essa ampliação irá suprir a necessidade do hospital.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Desafio] Antônio trabalha na cantina de sua escola e 
procura sempre divulgar a importância do consumo de 
lanches saudáveis. Na última semana, ele fez uma 
campanha para que os alunos do colégio incluíssem em 
seus hábitos o consumo de sucos naturais. Para avaliar 
esse projeto, ele calculou o consumo médio de sucos 
naturais em cada turno. Observou que, dos 400 alunos do 

 



 
 

turno matutino, 80% consumiram em média 3 copos de suco por semana e o 
restante só consumiu água ou refrigerante. No turno vespertino, com 250 
alunos, 60% tiveram o consumo médio de 5 copos de suco por semana, 
enquanto os demais só beberam água ou refrigerante.  

Podemos afirmar que nos dois turnos o consumo médio foi de 4 copos de 
suco por semana? Justifique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


