
 

 

 
01. (FUVestSP) Cada uma das cinco listas dadas é a relação de notas obtidas por seis alunos de uma turma 

em certa prova. Marque a única lista na qual a média das notas é maior do que a mediana. 
a) 5, 5, 7, 8, 9, 10 
b) 4, 5, 6, 7, 8, 8 
c) 4, 5, 6, 7, 8, 9 
d) 5, 5, 5, 7, 7, 9 
e) 5, 5, 10, 10, 10, 10 

 
02. (ESPMSP) Em um campeonato de basquete, nas 8 partidas disputadas por um jogador, suas pontuações 

foram: 23, 15, 10, 23, 22, 10, 10 e 15. Quais são a média, a moda e a mediana dessa distribuição de 
pontos, respectivamente? 
a) 10, 15 e 16 

b) 16, 10 e 10 

c) 15, 10 e 16 

d) 15, 16 e 16 

e) 16, 10 e 15 
 

03. (FGVRJ) Considere quatro números inteiros positivos. A cada um desses quatro números adiciona-se a 
média aritmética dos outros três, obtendo-se os números 48, 42, 32 e 34 como resultados. Um dos 
números originais é 
a) 34. 
b) 31. 
c) 30. 
d) 33. 
e) 32. 

 
04. (IMEPACMG) Em determinada turma do curso de Medicina, há 18 homens e 12 mulheres e a média 

aritmética das notas dos alunos dessa turma é igual a 7. Se a média aritmética das notas dos homens é 
igual a 8, então qual é a média aritmética das notas das mulheres? 
a) 3,6 
b) 5,0 
c) 5,5 
d) 6,5 

 
05. (MackenzieSP) Determinada prova foi aplicada a 200 alunos, distribuídos em quatro turmas: A, B, C e 

D. A média das notas dos 60 alunos da turma A foi 5,0, a dos 50 alunos da turma B foi 4,0, a dos 40 
alunos da turma C foi 7,0 e a dos 50 alunos da turma D foi 3,0. A média aritmética das notas dessa prova 
é 
a) 4,65. 
b) 4,25. 
c) 4,45. 
d) 4,55. 
e) 4,35. 

 
06. (ENEM) Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos 

cinco meses: 1° mês, 21; 2° mês, 22; 3° mês, 25; 4° mês, 31; e 5° mês, 21. No início do primeiro mês, 
esse posto tinha 228 vacinas contra febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a 
aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal maneira que a quantidade inicial em estoque 
para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas 
nos últimos cinco meses. Para isso, que quantidade de vacinas contra febre amarela o posto de saúde deve 
adquirir no início do sexto mês? 
a) 156 
b) 180 
c) 192 
d) 264 
e) 288 
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07. (UEAAM) Um prédio possui dois blocos de apartamentos: o bloco A, com x apartamentos, e o bloco B, 
com y apartamentos, totalizando 240 apartamentos. Na média, o consumo mensal de água de cada um 
dos apartamentos dos blocos A e B é, respectivamente, 8m3 e 11m3. Contando-se os 240 apartamentos, 
o consumo médio mensal de água de cada um deles é 9,75m3. A diferença positiva entre o número de 
apartamentos dos dois blocos é 
a) 55. 
b) 50. 
c) 45. 
d) 40. 
e) 35. 

 
08. (ENEM) Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal 

de 84 assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores 
tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu 
forçado a aumentar sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano. Qual deverá ser a média 
mensal de vendas do vendedor, nos próximos 5 meses, para que ele possa cumprir a exigência da sua 
empresa? 
a) 91 
b) 105 
c) 114 
d) 118 
e) 120 

 
09. (IMEPACMG) Cinco amigos formam um time de futebol de salão intitulado Cinquentões. A média de idade 

dos Cinquentões é 62,4 anos. Por motivo de desgaste, um dos jogadores do time foi substituído por outro, 
cuja a idade é de 68 anos, passando a média de idade dos Cinquentões para 61 anos. Determine a idade 
do jogador que foi substituído. 
a) 72 anos 
b) 73 anos 
c) 74 anos 
d) 75 anos 

 
10. (AFASP) Uma escola de inglês avaliou uma turma, sendo que parte dos alunos fez a avaliação A e os 

demais, a avaliação B. Dentre aqueles que fizeram a avaliação A, dois alunos acertaram 3 questões, três 
alunos acertaram 4 questões e o aluno restante acertou 6 questões. Todos os alunos que fizeram a 
avaliação B acertaram 4 questões. Se o desvio padrão dos números de acertos dos que fizeram a avaliação 
A foi igual ao dobro do desvio padrão dos números de acertos de todos os alunos da turma, então qual é o 
número de alunos dessa turma? 
a) 24 
b) 23 
c) 21 
d) 22 

 
 


