
 

 

Tarefa 28 professor Salviano 
 

01. (ENEM) Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa 
com alguns alunos de um curso, coletou as 
idades dos mesmos e notou que 21 tinham 9 
anos, 15 tinhas 12 anos e 12 tinham 18 anos. 
Qual a moda das idades, em anos, dos 
entrevistados? 
a) 9 

b) 12 

c) 13 
d) 15 
e) 21 

 

02. (ENEM) 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. 

 
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. 

 

03. (ENEM) Em uma seletiva para a final dos 100 
metros livres de natação, em uma olimpíada, os 

atletas obtiveram os seguintes tempos: raia 1, 
20,90s; raia 2, 20,90s; raia 3, 20,50s; raia 4, 

20,80s; raia 5, 20,60s; raia 6, 20,60s; raia 7, 

20,90s; e raia 8, 20,96s. Qual é a mediana dos 

tempos apresentados no quadro? 
a) 20,70 
b) 20,77 
c) 20,80 
d) 20,85 
e) 20,90 

 

04. (FGVRJ) Em uma prova de História, 20% dos 

alunos tiraram 5,0, 45% tiraram 6,0, 20% 
tiraram 7,5 e os demais tiraram 10,0. A 
diferença entre a média e a mediana das notas 

dos alunos nessa prova foi 
a) 0,5. 
b) 0,1. 
c) 0,7. 

d) 0,0. 
e) 0,3. 

05. (FUVestSP) Em uma classe com 14 alunos, 8 

são mulheres e 6 são homens. A média das 
notas das mulheres no final do semestre ficou 1 

ponto acima da média da classe. A soma das 
notas dos homens foi metade da soma das notas 
das mulheres. Então, a média das notas dos 
homens ficou mais próxima de 
a) 4,3. 
b) 4,5. 
c) 4,7. 

d) 4,9. 
e) 5,1. 

 

06. (MackenzieSP) Em determinado processo de 

seleção, aplicado a 50 pessoas, a nota média dos 
homens foi 4,0, a nota média das mulheres foi 
6,0 e a média geral de todos os participantes foi 
5,4. Participaram, do processo, 
a) 15 homens. 
b) 18 homens. 

c) 20 homens. 
d) 22 homens. 
e) 24 homens. 

 

07. (IMEPACMG) Um médico nota que a média de 

peso de seus pacientes é 67kg, com desvio 

padrão de 11kg, e que eles têm altura média de 

1,63m, com desvio padrão de 0,12m. Sob o 

ponto de vista da dispersão dos dados em 

relação à média, 
a) os pesos dos pacientes estão mais dispersos. 
b) as alturas dos pacientes estão mais 

dispersas. 
c) os pesos e as alturas estão dispersos de 

forma semelhante. 

d) nada se pode concluir, pois as variáveis são 
de grandezas distintas. 

 

08. (ENEM) O gráfico exibe a média de produção 
diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris, 
no período de 2004 a 2010. 

 

 
 

Estimativas feitas naquela época indicavam que a 
média de produção diária de petróleo no Brasil, 
em 2012, seria 10% superior à média dos três 
últimos anos apresentados no gráfico. Se essas 
estimativas tivessem sido confirmadas, a média 
de produção diária de petróleo no Brasil, em 

milhão de barris, em 2012, teria sido igual a 

a) 1,940. 
b) 2,134. 
c) 2,167. 
d) 2,420. 
e) 6,402. 
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09. (UEAAM) Um biólogo recebeu 8 mudas de certo 

tipo de planta e registrou as alturas de cada 

muda na tabela. 

muda altura (cm) 

A 3,0 

B 3,5 

C 5,0 

D 3,0 

E 4,0 

F 2,5 

G 3,0 

H 4,0 

O desvio padrão dessa amostra é 
a) 1,45. 
b) 1,25. 
c) 1,05. 

d) 0,90. 
e) 0,75. 

 
10. (UCBDF) A média salarial dos 100 funcionários 

de uma empresa é R$3200,00. Se forem 

dispensados 20 funcionários com média salarial 
de R$4000,00, então qual passará a ser a 

média salarial, em reais, dos funcionários que 
restarem na empresa? 
a) 2800 

b) 3000 

c) 3200 
d) 3600 

e) 4000 


