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Estatística 

1. (ENEM – 2016) Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos 

dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais 

orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o 

número atual de casos confirmados, por região da cidade. 

 

A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 

I. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados 

II. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. 

Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? 

A) 59 

B) 65 

C) 68 

D)71 

E) 80 

2. (ENEM – 2016) A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa 

produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de 30 mil reais, o gerente 

permanece no cargo, caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal, em milhares de reais, dessa 

empresa, de janeiro a maio do ano em curso. 

 

Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no 

cargo no próximo semestre? 

A) 26 

B) 29 

C) 30 

D) 31 

E) 35 
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3. (ENEM – 2016) Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos cinco 

meses: 

. 1º mês: 21; 

. 2º mês: 22; 

. 3º mês: 25; 

. 4º mês: 31; 

. 5º mês: 21. 

No início do primeiro mês, esse posto de saúde 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 forma 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 atender essas condições, a quantidade de vacinas contra febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início 

do sexto mês é: 

A) 156. 

B) 180. 

C) 192. 

D) 264. 

E) 288. 

4. (ENEM – 2016) Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o 

número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os 

registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais três pessoas, ao quinto andar do 

edifício. 

 

Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

5. (ENEM – 2015) Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres na natação, numa olimpíada, os atletas, em suas 

respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos: 
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A mediana dos tempos apresentados no quadro é: 

A) 20,70. 

B) 20,77. 

C) 20,80. 

D) 20,85. 

E) 20,90. 

6. (ENEM – 2015) Segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 

anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1 202,00. A 

soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa 

população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse 

total. 

Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 16 nov. 2011(adaptado). 

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um 

brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? 

A) 240,40 

B) 548,11 

C) 1 723,67 

D) 4 026,70 

E) 5 216,68 

7. (ENEM – 2015) O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo 

devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos 

mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kton 

(quilotoneladas). 
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De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, em 

kton, é mais aproximada de: 

A) 16,0. 

B) 22,9. 

C) 32,0. 

D) 84,6. 

E) 106,6. 

8. (ENEM – 2015) Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada 

candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece a ordem decrescente das pontuações finais. O 

critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. 

 

A ordem de classificação final desse concurso é: 

A) A, B, C, E, D. 

B) B, A, C, E, D. 

C) C, B, E, A, D. 

D) C, B, E, D, A. 

E) E, C, D, B, A. 

9. (ENEM – 2014) Uma empresa de alimentos oferece três valores diferentes de remuneração a seus funcionários, de 

acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de 

reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de R$ 400 000,00, distribuídos de acordo com o gráfico 1. No ano 

seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais 

custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014, por grau de 

instrução, está no gráfico 2. 
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Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? 

A) R$ 114 285,00  

B) R$ 130 000,00  

C) R$ 160 000,00  

D) R$ 210 000,00  

E)R$ 213 333,00 

10. (ENEM – 2014) Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual 

o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em cinco 

experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior 

quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 

cinco séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados: 

 

Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o:  

A) 1.  

B) 2.  

C) 3.  

D) 4.  

E) 5. 

11. (ENEM – 2014) Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de 

sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram 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. 
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Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. 

Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos 

sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja 

encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor:  

A) branca e os de número 38.  

B) branca e os de número 37.  

C) branca e os de número 36.  

D) preta e os de número 38.  

E) preta e os de número 37. 

12. (ENEM – 2014) De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente,  

. 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes.  

. 33% são utilizados em descarga de banheiro.  

. 27% são para cozinhar e beber.  

. 15% são para demais atividades.  

No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo 

moderado de água por pessoa, por dia, em algumas atividades. 

 

Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, 

então economizará diariamente, em média, em litros de água,  

A) 30,0.  

B) 69,6.  

C) 100,4.  

D) 130,4.  

E) 170,0 

13. (ENEM – 2014) Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego de uma empresa e fizeram 

prova de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. 
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Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro 

disciplinas for a maior. O candidato aprovado será:  

A) K.  

B) L.  

C) M.  

D) N.  

E) P. 

14. (ENEM – 2013) Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os 

seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro (em 

milhões de reais) de cada uma delas, em função de seus tempos (em anos) de existência, decidindo comprar a empresa que 

apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro (em milhões de reais) acumulado ao longo do tempo (em 

anos) de existência de cada empresa. 

 

O empresário decidiu comprar a empresa: 

A) F. 

B) G. 

C) H. 

D) M. 

E) P. 

15. (ENEM – 2013) Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores, em 

reais, das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias 

foram: A = R$ 200,00; B = R$ 300,00; C = R$ 400,00 e D = R$ 600,00. No gráfico, as áreas representam as quantidades de 

hotéis pesquisados, em porcentagem, para cada valor da diária. 
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O valor mediano da diária, em reais, para o quarto padrão de casal nessa cidade, é: 

A) 300,00. 

B) 345,00. 

C) 350,00. 

D) 375,00. 

E) 400,00. 

16. (ENEM – 2013) As notas de um professor que participou de um processo seletivo, em que a banca avaliadora era 

composta por cinco membros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu duas notas ao 

professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra, aos conhecimentos pedagógicos, e que 

a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Foi realizado 

um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores, em reais, das diárias para um quarto 

padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram: A = R$ 200,00; B = R$ 

300,00; C = R$ 400,00 e D = R$ 600,00. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados, em 

porcentagem, para cada valor da diária. 

 

Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A 

nova média, em relação à média anterior, é: 

A) 0,25 ponto maior. 

B) 1,00 ponto maior. 

C) 1,00 ponto menor. 

D) 1,25 ponto maior. 
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E) 2,00 pontos menor. 

17. (ENEM – 2013) 

 Uma falsa relação 

O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa) mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. 

 

Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo é:  

A) Finlândia. 

B) Holanda. 

C) Israel. 

D) México. 

E) Rússia. 

18. (ENEM – 2012) Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como os 

jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira), como no fim de 

semana (sábado e domingo). A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. 
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De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos, na semana inteira (de 

segunda-feira a domingo), nas atividades escolares? 

A) 20 

B) 21 

C) 24 

D) 25 

E) 27 

19. (ENEM – 2012) A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos três últimos anos de cinco 

microempresas (ME) que se encontram à venda. 

 

Um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 

últimos três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor 

escolhe comprar são: 

A) Balas W e Pizzaria Y. 

B) Chocolates X e Tecelagem Z. 

C) Pizzaria Y e Alfinetes V. 

D) Pizzaria Y e Chocolates X. 

E) Tecelagem Z e Alfinetes V. 
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20. (ENEM – 2012) O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o Caged, no período de 

janeiro de 2010 a outubro de 2010. 

 

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é: 

A) 212 952. 

B) 229 913. 

C) 240 621. 

D) 255 496. 

E) 298 041. 

21. (ENEM – 2011) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do 

ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de 

procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem   de referência para estudos e verificação   de 

tendências climáticas  ao longo dos meses e anos. 

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro: 

 

Em relação às edições de 2005 a 2009, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? 

A) 14,6% 

B) 18,2% 

C) 18,4% 

D) 19,0% 

E) 21,0% 
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23. (ENEM – 2010) A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das 

Copas do Mundo? 

 

A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades dos gol marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo 

desde a Copa de 1930 até a de 2006. 

A) 6 gols 

B) 6,5 gols 

C) 7 gols 

D) 7,3 gols 

E) 8,5 gols 

24. (ENEM – 2010) Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para classificação no concurso o candidato deveria 

obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da 

pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de Matemática, Português e 

Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. 

Dados dos candidatos no concurso 

 

O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso é: 

A) 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 Português. 

D) Paulo, pois obteve maior mediana. 

E) Paulo, pois obteve maior desvio padrão. 
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25. (ENEM – 2010) O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da 

esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele 

número de gols. 

 

Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então: 

A) X = Y < Z. 

B) Z < X = Y. 

C) Y < Z < X. 

D) Z < X < Y. 

E) Z < Y < X. 

1.   D    2. E   3. B   4. D  5. D   6. E    7. C    8. B    9. B   10. B     11. A     12. C   13. D   14. B   15. C    16. B    17. C    18. E   19. D    

20. B    21. B    22. C    23. B    24. B     25. E 

 


