
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Matemática 
Professor: Rafael Jesus 

 
Exercícios de Estatística 
 
1. (ENEM) Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, por 10 
vezes consecutivas, e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de 
distribuição de frequências 
 

 
A média, mediana e moda dessa distribuição de frequências são, respectivamente 

a) 3, 2 e 1 
b) 3, 3 e 1 
c) 3, 4 e 2 
d) 5, 4 e 2 
e) 6, 2 e 4 

 
2. (ENEM)Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos 
participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um 
campeonato foi organizado em 5 etapas, e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores 
foi de 45 minutos por prova. No quadro, estão representados os dados estatísticos das cinco 
equipes mais bem classificadas. 
 
Dados estatísticos das equipes mais bem classificadas (em minutos) 

 
 
Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Matemática 
Professor: Rafael Jesus 

 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 

 
3. (ENEM) Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a 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. 

 
4. (UFG) A média das notas dos alunos de um professor é igual a 5,5.Ele observou que 60% dos 
alunos obtiveram nota de 5,5 a 10 e que a média das notas desse grupo de alunos foi 6,5. Neste 
caso, considerando o grupo de alunos que tiveram notas inferiores a 5,5, a média de suas notas 
foi de: 

a) 2,5  
b) 3,0 
c) 3,5  
d) 4,0 
e) 4,5 

 
5. Chama-se mediana de um conjunto de 50 dados ordenados em ordem crescente o número x 
dado pela média aritmética entre os 25º- e o 26º- dado. Observe no gráfico a seguir uma 
representação para as notas de 50 alunos do primeiro semestre de Ciências Econômicas numa 
determinada prova. 
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A mediana das notas dos 50 alunos de Ciências Econômicas nesta prova é igual a 

a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
e) 7. 

 
6. (ENEM) Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de 
conhecimentos. 
Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva, e a pontuação da equipe seria 
dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam, no máximo, 10 pontos 
cada. Ao final, a vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe Delta, com 
7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde 
comparecer, tendo recebido nota zero na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe 
Gama foram 10; 6,5; 8; 10; 7; 6,5; 7; 8; 6; 0. 
Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe: 

a) Teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. 
b) Seria a vencedora se ele obtivesse nota 10. 
c) Seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8. 
d) Permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo aluno. 
e) Empataria com a equipe Ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse nota 9. 

 
7. (FGV) Numa pequena ilha, há 100 pessoas que trabalham na única empresa ali existente. Seus 
salários (em moeda local) têm a seguinte distribuição de frequências: 
 

 
 
a) Qual a média dos salários das 100 pessoas? 
b) Qual a variância dos salários? Qual o desvio padrão dos salários? 
 


