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Semana 24 – Atividades 

 
01. (Eear 2019) Na tabela de dados brutos tem-se as massas, em quilogramas, de 15 clientes de uma 

clínica médica. Organizando os dados desta tabela pode-se verificar que a amplitude do rol, em ,kg  é 
 

83  72  86  74  88  
57  81  91  65  82  
59  55  49  73  74  

  
a) 36     
b) 42     
c) 51    
d) 55     

  
02. (Enem PPL 2017) O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil, 

em milhões de unidades, no período de 2006 a 2011. 
 

 
 

De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil, de 2007 
para 2011, foi de  
a) 8,53%    
b) 85,17%     
c) 103,04%    
d) 185,17%    
e) 345,00%     

  
03. (Enem (Libras) 2017)  Um empresário pretende fazer a propaganda de seus produtos em um canal de 

televisão. Para isso, decidiu consultar o quadro com a pontuação de audiência, nos últimos três meses, 
de cindo emissoras de televisão em determinado horário e calcular a média aritmética para escolher 
aquela com a maior média de audiência nesse período. 

 

Emissora Mês I Mês II Mês III 
I 11  19  13  
II 12  16  17  
III 14  14  18  
IV 15  11  15  
V 14  14  14  

 

De acordo com o critério do empresário, que emissora deve ser escolhida?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    



A impressão deste material não é obrigatória. 

 
04. (Enem PPL 2017) Cinco regiões de um país estão buscando recursos no Governo Federal para diminuir 

a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas 
as taxas de desemprego, em porcentagem, dos últimos três anos. Os dados estão apresentados na 
tabela. 

 
Taxa de desemprego (%) 
 Região A Região B Região C Região D Região E 
Ano I 12,1  12,5 11,9  11,6  8,2  
Ano II 11,7  10,5 12,7  9,5  12,6  
Ano III 12,0  11,6  10,9  12,8  12,7  

 
Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior 
mediana das taxas de desemprego dos últimos três anos. 
 
A região que deve receber a maior parte do recurso é a  
a) A.     
b) B.     
c) C.     
d) D.     
e) E.     
 


