
     

 

 

 

 

 

 
ESTATISTICA 

 
01.Dois alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a 

maior média. As notas deles foram: 

 
Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. 
a) O aluno 1 conseguiu a melhor média, pois possui as melhores 
notas iniciais. 
b) O aluno 2 conseguiu a melhor média, pois manteve as notas 
próximas umas das outras. 
c) O aluno 1 venceu a aposta, pois sua média foi 7,0. 
d) O aluno 2 venceu a aposta, pois sua média foi 7,0. 
e) Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram 
iguais. 
 

02.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: 

Região 2005 2006 2007 2008 2009 

Norte 2% 2% 1% 2% 1% 

Nordeste 18% 19% 21% 15% 19% 

Centro-Oeste 5% 6% 7% 8% 9% 

Sudeste 55% 61% 58% 66% 60% 

Sul 21% 12% 13% 9% 11% 

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%   e) 21% 
 

Questão com média aritmética no Enem de 2012 
03.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 Alfinetes V. 
d) Pizzaria Y e Chocolates X. 
e) Tecelagem Z e Alfinetes V. 
 

04. (Enem 2012) 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      c) 240.621     e) 298.041 
b) 229.913      d) 255.496 
 
Questão com média aritmética no Enem de 2013 
05.As notas de um professor que participou de um processo 

seletivo, em que a banca avaliadora era composta por cinco 
membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada 
membro da banca atribuiu duas notas ao professor, uma relativa 
aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra, aos 
conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor 
foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela 
banca avaliadora. 

 
Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu 
descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. 
A nova média, em relação à média anterior, é: 
a) 0,25 ponto maior.             d) 1,25 ponto maior. 
b) 1,00 ponto maior.             e) 2,00 pontos menor. 
c) 1,00 ponto menor. 
 

06. A fim de acompanhar o crescimento de crianças,foram 

criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tabelas de 
altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. 
Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, 
a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de 
crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o 
crescimento de meninas cuja análise se dá pelo ponto de 
intersecção entre o comprimento, em centímetro, e a idade, em 
mês completo e ano, da criança. 
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Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros 
e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegoua um valor que 
corresponde a um ponto exatamente sobre a curva p50. 
Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito 
com uma casa decimal, no período considerado? 
a)23,5%    b)21,2%    c)19,0%     d)11,8% e)10,0% 
 
07. 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 
 
08. O 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 
média 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 
 
09.(FGV) A tabela a seguir representa a distribuição de 

freqüências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma 
empresa, num certo mês. 

 
O salário médio desses empregados, nesse mês, foi de 
a) R$ 2637,00 b) R$ 2520,00 c) R$ 2500,00 
d) R$ 2420,00 e) R$ 2400,00 
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