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ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE ESTATÍSTICA  

 

 Responder as questões abaixo sobre média aritmética, moda e mediada (Utilizar 

os conhecimentos adquiridos na pesquisa anterior); 

 Enviar as respostas via email ou via SIGAA; 

 Vocês podem enviar digitado ou com a fotografia das respostas em uma folha; 

 Entrega até 02/06/2020. 

 

Observação: Vocês poderão esclarecer qualquer dúvida no chat do Sigaa no horário 

de atendimento. 

 

1. (Ufjf-pism 2 2018)  Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas 

turmas, sobre quanto tempo em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os 

dados foram colocados na tabela abaixo: 

 

Aluno A B C D E F G H I J 

Horas 4 6 8 2 3 4 6 5 6 3 

 

Marque a alternativa com os valores corretos da média, moda e mediana.  

a) média 4;  moda 4; mediana 5.     

b) média 4,5; moda 6;  mediana 4,7.     

c) média 4,7; moda 4; mediana 4,5.     

d) média 4,7; moda 6;  mediana 4,5.     

e) média 4,5; moda 6;  mediana 5.     

  

2. (Enem (Libras) 2017, ADAPTADA)  Passar trote nos telefones de emergência da 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(Samu) pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para 

exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, um jornal local 

publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos 

bombeiros da cidade, ao longo de um semestre. 

 



Meses Trotes 

Jan 18  

Fev 20  

Mar 30  

Abr 16  

Maio 14  
Jun 16  

 

Qual a média da quantidade de trotes recebidos nesse semestre?  

 

 

3. (Enem (Libras) 2017)  Um empresário pretende fazer a propaganda de seus produtos 

em um canal de televisão. Para isso, decidiu consultar o quadro com a pontuação de 

audiência, nos últimos três meses, de cindo emissoras de televisão em determinado 

horário e calcular a média aritmética para escolher aquela com a maior média de 

audiência nesse período. 

 

Emissora Mês I Mês 

II 

Mês 

III 

I 11 19  13  

II 12  16  17  
III 14  14  18  

IV 15  11 15  

V 14  14  14  
De acordo com o critério do empresário, que emissora deve ser escolhida?  

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    

e) V    

  

 

4. (Espm 2016) Durante um campeonato de basquete, nas 8 partidas disputadas por um 

jogador, verificou-se que suas pontuações foram: 23, 15, 10, 23, 22, 10, 10 e 15. 

Podemos avaliar que a média, a moda e a mediana dessa amostragem são, 

respectivamente:  

a) 10,  15  e 16       b) 16,  10  e 10       c) 15,  10  e 16      d) 15,  16  e 16       e) 16,  10  e 15     

  

 

 

5. (Enem 2ª aplicação 2016)  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. 

 



Texto 
Número 

de erros 

I 2  

II 0  

III 2  

IV 2  

V 6  

VI 3  

VII 4  

VIII 5  

 

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.     

  

6. (Ufpr 2014)  O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais 

adotados ao longo de cinco anos em uma determinada cidade.  

 

 
 

Qual foi a média anual de animais adotados, ao longo dos cinco anos nessa cidade?   

a) 350.    b) 380.    c) 390.    d) 410.    e) 440.    

 



7. (Enem PPL 2014)  Para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no 

mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada, pois, conforme a 

tabela (período 2005 até 2011), a rentabilidade apresentou pequena variação. 

 

Ano Rentabilidade (%)  

2005 7,0  

2006 4,9  

2007 6,4  

2008 6,2  

2009 7,2  

2010 6,8  

2011 7,0  

 

Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade, no período 

observado, é igual a  

a) 6,2.     

b) 6,5.     

c) 6,6.     

d) 6,8.     

e) 7,0.     

 

 

8. (Enem PPL 2015)  Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um 

curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. 

 

 
 

Qual a moda das idades, em anos, dos entrevistados?  

a) 9    

b) 12    

c) 13    

d) 15    



e) 21    

 

9. (Enem 2018)  De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de 

Energia (AlE), o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, 

quando foram vendidos mais de 750  mil automóveis da categoria. Com isso, o total de 

carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2  milhões de unidades desde 

que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. 

No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A,  por exemplo, 

expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360  unidades as vendas de 2015, 

conforme representado no gráfico. 

 

 
 

A média anual do número de carros vendidos pela marca A,  nos anos representados no 

gráfico, foi de  

a) 192.     

b) 240.     

c) 252.     

d) 320.     

e) 420.     

 


