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1. (Enem 2015) Em uma seletiva para a final dos metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas,em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

Raia 1 2 3 4 5 6 7 8Tempo(segundo)
A mediana dos tempos apresentados no quadro éa)
b)
c)
d)
e)
2. (Enem 2014) Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresae fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas peloscinco candidatos.

Candidatos Português Matemática Direito Informática
K 33 33 33 34
L 32 39 33 34M 35 35 36 34
N 24 37 40 35
P 36 16 26 41

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por elenas quatro disciplinas for a maior.
O candidato aprovado seráa) K. b) L. c) M. d) N. e) P.
3. (Enem 2014) Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas àvenda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito efizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante.A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos.

Estatísticas sobre as numerações dos sapatos com defeito
Média Mediana ModaNumerações dos sapatoscom defeito 36 37 38

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número e a cor preta pelonúmero Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual aOs donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor commaior número de reclamações não serão mais vendidas.
A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados ossapatos de cora) branca e os de número b) branca e os de número c) branca e os de númerod) preta e os de número e) preta e os de número



4. (Enem 2013) Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados osvalores, em reais, das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor dadiária. Os valores das diárias foram: A = R$200,00; B = R$300,00; C = R$400,00 e D = R$600,00. Nográfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados, em porcentagem, para cada valor dadiária.

O valor mediano da diária, em reais, para o quarto padrão de casal nessa cidade, éa) 300,00. b) 345,00. c) 350,00. d) 375,00. e) 400,00.
5. (Enem 2010) Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso ocandidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, odesempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidosnas provas de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos doiscandidatos.
Dados dos candidatos no concurso

Matemática Português ConhecimentosGerais Média Mediana DesvioPadrãoMarco 14 15 16 15 15 0,32Paulo 8 19 18 15 18 4,97
O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, éa) Marco, pois a média e a mediana são iguais.b) Marco, pois obteve menor desvio padrão.c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em Portuguêsd) Paulo, pois obteve maior mediana.e) Paulo, pois obteve maior desvio padrão.
6. (Uerj 2016) Técnicos do órgão de trânsito recomendaram velocidade máxima de no trecho de
uma rodovia onde ocorrem muitos acidentes. Para saber se os motoristas estavam cumprindo asrecomendações, foi instalado um radar móvel no local. O aparelho registrou os seguintes resultadospercentuais relativos às velocidades dos veículos ao longo de trinta dias, conforme o gráfico abaixo:

Determine a média de velocidade, em km/h, dos veículos que trafegaram no local nesse período.



GABARITO1.D2.D3.A4.C5.D6.77,5 km/h


