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1. (Fgv 2007) O gráfico a seguir indica a massade um grupo de objetos.

Acrescentando-se ao grupo n objetos de massa 4kg cada, sabe-se que a média não se altera, mas odesvio padrão se reduz à metade do que era.Assim, é correto afirmar que n é igual a
a) 18. b) 15. c) 12. d) 9. e) 8.2. (Fgv 2005) Considere n números reais nãonulos Em que condição a
variância desses números é nula. Justifique.3. (Fgv 2003) Um conjunto de dados numéricostem variância igual a zero. Podemos concluir que:a) a média também vale zero.b) a mediana também vale zero.c) a moda também vale zero.d) o desvio padrão também vale zero.e) todos os valores desse conjunto são iguais azero.4. (Fgv 2002) Em um conjunto de 100observações numéricas, podemos afirmar que:a) a média aritmética é maior que a mediana.b) a mediana é maior que a moda.c) 50% dos valores estão acima da médiaaritmética.d) 50% dos valores estão abaixo da mediana.e) 25% dos valores estão entre a moda e amediana.5. (Enem 2012) Um produtor de café irrigado emMinas Gerais recebeu um relatório de consultoriaestatística, constando, entre outras informações, odesvio padrão das produções de uma safra dostalhões de suas propriedades. Os talhões têm amesma área de 30 000 m2 e o valor obtido para odesvio padrão foi de 90 kg/talhão. O produtordeve apresentar as informações sobre a produção ea variância dessas produções em sacas de 60 kgpor hectare (10 000 m2).A variância das produções dos talhões expressaem (sacas/hectare)2 éa) 20,25.b) 4,50.c) 0,71.d) 0,50.e) 0,25.

6. (Enem 2010) Marco e Paulo foramclassificados em um concurso. Para a classificaçãono concurso o candidato deveria obter médiaaritmética na pontuação igual ou superior a 14.Em caso de empate na média, o desempate seriaem favor da pontuação mais regular. No quadro aseguir são apresentados os pontos obtidos nasprovas de Matemática, Português eConhecimentos Gerais, a média, a mediana e odesvio padrão dos dois candidatos

Dados dos candidatos no concursoO candidato com pontuação mais regular, portantomais 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.7. (Enem 2008) No gráfico a seguir, estãoespecificados a produção brasileira de café, emtoneladas; a área plantada, em hectares (ha); e orendimento médio do plantio, em kg/ha, noperíodo de 2001 a 2008.

Se a tendência de rendimento observada nográfico, no período de 2001 a 2008, for mantidanos próximos anos, então o rendimento médio doplantio do café, em 2012, será aproximadamentede
a)
b)
c)
d)
e)

MAT PORT. C.G. MÉDIA MEDIANA D.P.
M 14 15 16 15 15 0,32P 8 19 18 15 18 4,97



1.A2. x1 = x2 = x3 = ... = xn = média3.D4.D5.E6.B7.E


