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01.As notas de um candidato em suas provas de um concurso 

foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. A nota média, a nota mediana 
e a nota modal desse aluno, são respectivamente: 
a) 7,9; 7,8; 7,2      c) 7,8; 7,8; 7,9     e) 7,8; 7,9; 7,2 
b) 7,2; 7,8; 7,9      d) 7,2; 7,8; 7,9 
 

02.Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa 

com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória, 
sobre a quantidade de filmes que estes locaram no primeiro 
semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na 
tabela a seguir: 

 
 
A média, a moda e a mediana destes dados são, 
respectivamente, os seguintes: 
a) 2,05; 3; 2       c) 1,5; 3; 3      e) 2,05; 2; 3 
b) 1,5; 2; 3         d) 1,5; 3; 2 
 

03.A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) aumenta a cada 
ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro, por 
região, nas edições da OBMEP de 2005 a 2009: 

Disponível em: http://www.obmep.org.br. Acesso em: abr. 2010 (adaptado). 
  

Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o 
percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? 
a) 14,6%   b) 18,2%    c) 18,4%    d) 19,0%   e) 21,0% 
 

04. Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de 

uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no 
mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro 
dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez 
que os dados coletados servem de referência para estudos e 
verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. 
As medições ocorridas nesse período estão indicadas no 
quadro: 
 
 
 

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e 
moda são, respectivamente, iguais a 
a) 17°C, 17°C e 13,5°C.        d) 17°C, 18°C e 21,5°C. 
b) 17°C, 18°C e 13,5°C.         e) 17°C, 13,5°C e 21,5°C. 
c) 17°C, 13,5°C e 18°C. 

  
 
05. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista 

em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 
alunos para realizar uma prova objetiva, e a pontuação da 
equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. 
As provas valiam, no máximo, 10 pontos cada. Ao final, a 
vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida pela 
equipe Delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, 
a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde 
comparecer, tendo recebido nota zero na prova. As notas 
obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram 10; 6,5; 8; 10; 7; 
6,5; 7; 8; 6; 0. 
Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, 
essa equipe 
a) teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. 
b) seria a vencedora se ele obtivesse nota 10. 
c) seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8. 
d) permaneceria na terceira posição, independentemente da 
nota obtida pelo aluno. 
e) empataria com a equipe ômega na primeira colocação se o 
aluno obtivesse nota 9. 
 

06. Um concurso avaliou n candidatos atribuindo-lhes notas de 

0 a 100 pontos. Sabe-se que exatamente 20 deles obtiveram 
nota máxima e, nesse caso, a média aritmética foi de 80 pontos. 
Agora, se consideradas apenas as notas inferiores a 100 pontos, 
a média passa a ser de 70 pontos. Nessas condições, pode-se 
afirmar que n é igual a 
a) 70       b) 60                       c) 80                    d) 40                 
 

07. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual 

nos três últimos anos de cinco microempresas (ME) que se 
encontram à venda. 

 
Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na 
tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 
últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas 
empresas de maior média anual. As empresas que este 
investidor escolhe comprar são 
a) Balas W e Pizzaria Y. 
b) Chocolates X e Tecelagem Z. 
c) Pizzaria Y e Alfi netes V. 
d) Pizzaria Y e Chocolates X.   
e) Tecelagem Z e Alfinetes V. 
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08. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal 

surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a 
outubro de 2010. 

 
Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos 
empregos formais surgidos no período é 
a) 212.952.  b) 229.913.  c) 240.621. d) 255.496. e) 298.041. 
 

09. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um 

balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme 
dados do quadro. 

 
Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu 
comprar, nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade 
de matéria-prima comprada no mêsem que o lucro mais se 
aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse 
período de sete meses. Nos próximos dois meses, essa 
empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima 
comprada no mês 
a)I            b)II                  c)IV               d)V                           e)VII 
 

10. O quadro apresenta a ordem de colocação dos seis primeiros 

países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é 
feita de acordo com as quantidades de medalhas de ouro, prata 
e bronze, respectivamente. 

 
Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas 
para formar um único país hipotético, qual a posição ocupada 
por esse país? 
 a)1ª        b)2ª             c)3ª                d)4ª               e)5ª 
 

11. A tabela apresenta parte do resultado de um espermograma 

(exame que analisa as condições físicas e composição do 
sêmen humano). 
  

 
Para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos 
em diferentes datas com o valor padrão de cada característica 
avaliada.O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no 
exame realizado no dia 
a)30/11/2009.     c)09/08/2011.    e)06/03/2012. 
b)23/03/2010.     d)23/08/2011. 
 

12. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 

cinco sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela. 

 
Nessa partida, & mediana dos pontos obtidos por set pelo time 
da Itália foi igual a 
a)16.    b)20.   c)21.  d)23.  e)26. 
 
13. presidente de um time de futebol quer contratar um atacante 

para seu elenco e um empresário lhe ofereceu cinco jogadores. 
Ele deseja contratar o jogador que obteve a maior media de gols 
nos anos de 2010 a 2013. 
 O quadro apresenta o número de gols marcados nos anos de 
2010 a 2013 por cada um dos cinco jogadores: I, II, III, IV e V. 

 
O presidente do time deve contratar o jogador 
a)l      b)ll       c)lll       d)lV  e)V 
 
14. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem 

frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à 
doação voluntária de sangue, em regiões com menor número de 
doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade 
de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram 
recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de 
habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. 

  
Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o 
governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país 
para a intesificação das campanhas de doação de sangue. 
A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o 
percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao 
do país. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013 (adaptado). 

  
As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas 
na época são  
a)Norte, Centro-Oeste e Sul. 
b)Norte, Nordeste e Sudeste. 
c)Nordeste, Norte e Sul. 
d)Nordeste, Sudeste e Sul. 
e)Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
 
 
 

https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/125447_pre.jpg?1479497713
https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/135462_pre.jpg?1493997860
https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/135479_pre.jpg?1516989820
https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/172464_pre.jpg?1516378612
https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/172491_pre.jpg?1516383028
https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/83138_pre.jpg?1506018909

