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Questão 08 
Quatro médicos –– Amélia, Joaquim, Marcela e Paulo –– estão escalados para os próximos quatro plantões em um 
hospital, não necessariamente nessa ordem. O diretor do hospital fez três afirmações; analise-as. 
I. Joaquim e Marcela farão plantões consecutivos. 
II. Joaquim não será o terceiro a realizar o plantão. 
III. O plantão de Amélia será entre os plantões de Joaquim e Marcela. 
Entretanto, constatou-se que todas as afirmações do diretor são falsas. Diante do exposto, qual médico irá fazer o 
segundo e o quarto plantão? Justifique sua resposta. 
 
Respostas: 
Paulo irá fazer o segundo plantão. Amélia irá fazer o quarto plantão.  
Como as afirmações do diretor são falsas conclui-se que Joaquim e Marcela não farão plantões consecutivos, Joaquim 
será o terceiro plantonista e que o plantão de Amélia não será entre os plantões de Joaquim e Marcela. Se Joaquim é 
o terceiro plantonista e não fará plantão consecutivo com Marcela, então, Marcela será a primeira médica de 
plantão. O plantão de Amélia não será entre os plantões de Joaquim e Marcela; portanto, ela será a quarta médica de 
plantão. Dessa forma, Paulo será o médico que realizará o segundo plantão. 
 
Fontes: 
• PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva: (1º ao 3º ano Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 
• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. Série Provas e Concursos. 5. ed. São Paulo: Campus, 2012. 
 
 
Questão 09 
Uma clínica médica fez um levantamento sobre os pacientes que recebeu durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 
2019, obtendo a seguinte tabela; observe. 
 

Ano Nº de pacientes Pacientes que realizaram 
procedimentos cirúrgicos 

2016 4.180 640 
2017 4.890 400 
2018 6.960 430 
2019 5.090 330 

 
Com base nessas informações e sabendo que essa tabela representa um universo estatístico, responda: 
A) Quais são as medidas de tendência central média e mediana do número de pacientes anual? 
B) Qual é o desvio médio do número de procedimentos cirúrgicos e do número de pacientes? 
C) Qual a porcentagem de pacientes que realizaram procedimentos cirúrgicos nesses anos? 
 
Respostas: 
 

A) As medidas de tendência central são: 
Média: 
 

Média = (4.180 + 4.890 + 6.960 + 5.090)/4 = 21.120/4 = 5.280 
 

Mediana: (4.890 + 5.090)/2 = 4.990 



B) Desvio médio do número de procedimentos cirúrgicos: 
Primeiro, calcula-se a média: 
 

Média = (640 + 400 + 430 +330)/4 = 1.800/4 = 450 
 

Agora, faz-se cada um dos termos subtraído da média (em valor absoluto), soma-se esses valores e divide o 
resultado da soma por 4: 
 

DM = (|640 − 450| + |400 − 450| + |430 – 450| + |330 - 450|)/4 = (190 + 50 + 20 + 120) /4 = 380/4 
 

DM = 95 
 

Desvio médio do número de pacientes: 
Já se obteve a média: 5.280. 
Então, basta fazer a subtração dos termos (em valor absoluto), somar os valores e dividir o resultado por 4: 
 

DM = (|4.180 – 5.280| + |4.890 – 5.280| + |6.960 – 5.280| + |5.090 – 5.280|)/4 = (1.100 + 390 + 1.680 + 190)/4 = 
3.360/4 
 

DM = 840 
 
C) Porcentagem de pacientes que realizaram procedimentos cirúrgicos: 

P = 1.800/21.120 = 8,52% 
 
Fonte:  
• Dante, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações: ensino médio / Luiz Roberto Dante. – 3. ed. -- São 

Paulo: Ática, 2016.  
 
 


