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Semana 25 – Atividades 

 
01. (Upe-ssa 1 2018) O gráfico a seguir trata de um dos aspectos da violência no Grande Recife, em 

matéria veiculada no Jornal do Commercio do dia 30 de abril de 2017. 
 

 
 

Com base nesse gráfico, analise as sentenças a seguir: 
I. Só houve queda no número de homicídios no período de 2008 a 2013. 
II. A média do número de homicídios no período de 2013 a 2016 é superior a 3.700  casos. 
III. Apesar do crescimento acentuado dos homicídios a partir do ano de 2013, o ano de 2016, em 

comparação com o ano de 2004, apresentou um aumento aproximado de 7% em relação ao 
número de casos. 

 

É CORRETO o que se afirma, apenas, em  
a) I    
b) II    
c) III    
d) I e II    
e) II e III    

 
02. (Enem (Libras) 2017) Para fazer uma campanha contra o tabagismo, um empresário encomendou 

uma pesquisa com pessoas que trabalham em suas cinco empresas para saber quantas fumam. O 
gráfico mostra o número de pessoas entrevistadas e quantas responderam ser fumantes em cada uma 
das empresas. 

 
 

A empresa que possui o menor percentual de pessoas fumantes é  
a)  I.      b)  II.      c)  III.      d)  IV.      e)  V.    



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. (Enem 2ª aplicação 2016) Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de 
emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar oito textos. A 
quantidade de erros dessa pessoa, em cada um dos textos digitados, é dada na tabela. 

 

Texto Número 
de erros 

I 2  
II 0  
III 2  
IV 2  
V 6  
VI 3  
VII 4  
VIII 5  

 
Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número 
de erros. 
 
A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a  
a) 2,0.     
b) 2,5.     
c) 3,0.     
d) 3,5.     
e) 4,0.     

 
04. (Enem PPL 2015) Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as 

idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. 
 

 
 

Qual a moda das idades, em anos, dos entrevistados?  
a) 9    
b) 12    
c) 13    
d) 15    
e) 21    

 


