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Estatística Descritiva 9º ANO – MATEMÁTICA – HENRIQUE DE FARIA 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. (Uepg 2019) Um aluno da escola QI anotou, durante 10 dias, o horário do pôr do sol e do nascer do 

sol em sua cidade. Calculando a diferença, em horas, obteve a tabela abaixo: 
 

Tempo em dias Diferença em horas 
1º 12,8  
2º 12,6  
3º 11,8  
4º 12,4  
5º 12,4  
6º 11,6  
7º 11,4  
8º 10,8  
9º 11,0  
10º 11,2  

 
De acordo com a tabela acima, se a é o valor da média das diferenças em horas e b é o valor da 
mediana dessas diferenças, assinale o que for correto. 
 
Calcule os valores de a e b. 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Com base na leitura e análise dos dados apresentados pelo infográfico abaixo, responda à(s) questão(ões). 
 

 “Série histórica de número de casos humanos confirmados de febre amarela silvestre e a letalidade 
no Brasil, 1980 a 2016.” 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

02. (G1 - cmrj 2019) O gráfico da taxa de letalidade mostra que a quantidade de pessoas que vieram a 
óbito em 
a) 1993 é inferior à observada em 1992. 
b) 2010 é superior à observada em 2009. 
c) 2011 é a metade da observada em 2010. 
d) 2009 é a mesma que a observada em 2003. 
e) 2006 é a mesma que a observada em 2005. 

 
03. (Enem 2005) A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, 

como mostra a pesquisa a seguir, realizada com os jogadores profissionais dos quatro principais clubes 
de futebol do Rio de Janeiro. 

 
 
De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o Ensino 
Médio é de aproximadamente:   
a) 14% 
b) 48% 
c) 54% 
d) 60% 
e) 68% 

 
04. (Enem PPL 2009) Após observar o aumento mensal na conta de luz de sua residência, um consumidor 

colocou em um gráfico de barras, mostrado a seguir, os valores dos pagamentos realizados nos últimos 
quatro meses. 

 

 
 

Se o aumento observado prosseguir mensalmente, quanto esse consumidor deverá pagar em junho 
desse mesmo ano?  
a) R$ 55,00 
b) R$ 62,50 
c) R$ 76,50 
d) R$ 100,50 
e) R$ 111,00 

 


