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ATIVIDADES DE SALA 
 
 
1. (Enem 2ª aplicação 2016)  Uma empresa registrou seu desempenho em 
determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e 
despesas. 
 

 
 
O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas, nesta 
ordem. 
 
Quais os três meses do ano em que foram registrados os maiores lucros?  
a) Julho, setembro e dezembro.    
b) Julho, setembro e novembro.    
c) Abril, setembro e novembro.    
d) Janeiro, setembro e dezembro.    
e) Janeiro, abril e junho.    
 
 
2. (Enem PPL 2018)  O índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa é definido 
como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado 
da sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se 
indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, 



uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de 
reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa, 
durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai 
analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. 
 

 
 
De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC 
dessa pessoa é igual a  
a) 27,40.     

b) 27,55.     

c) 27,70.     

d) 28,15.     

e) 28,45.     

  
3. (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.     

  
 
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. 
 

Número de 

pessoas 

Térre

o 
1º andar 2º andar 3º andar 4º andar 5º andar 

que entram no 

elevador 
4  4  1 2  2  2  

que saem do 

elevador 
0  3  1 2  0  6  

 
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 PPL 2017)  O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia 
celular no Brasil, em milhões de unidades, no período de 2006 a 2011. 
 

 
 
De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no 
Brasil, de 2007 para 2011, foi de  
a) 8,53%     

b) 85,17%     

c) 103,04%    



d) 185,17%     

e) 345,00%     

  
6. (Enem 2017)  O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %)  para o período de 

março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões 
metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre. 
 

 
 
A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, 
foi de  
a) 8,1%     

b) 8,0%     

c) 7,9%     

d) 7,7%     

e) 7,6%     

  
 
7. (Enem 2016)  O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas 
dos esportes de combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria 
até 66 kg,  Peso-Pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. 

Realizaram três “pesagens” antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a 
primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos 
“pesos”. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 
 



Atleta 

1ª 

pesagem 

(kg)  

2ª 

pesagem 

(kg)  

3ª 

pesagem 

(kg)  

Média Mediana 
Desvio-

padrão 

I 78  72  66  72  72  4,90  

II 83  65  65  71 65  8,49  

III 75  70  65  70  70  4,08  

IV 80  77  62  73  77  7,87  

 
Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais 
deles se enfrentariam na primeira luta. 
 
A primeira luta foi entre os atletas  
a) I e III.    
b) l e IV.    
c) II e III.    
d) II e IV.    
e) III e IV.    
  
8. (Enem PPL 2014)  Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária 
fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os 
dados estão expressos no gráfico: 
 

 
 
Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta 
para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas 20%  superior à média mensal 

de vendas do semestre anterior. 
Para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros que deveriam ser vendidos em 
janeiro de 2013 seria  
a) 17.     
b) 20.     

c) 21.     
d) 24.     
e) 30.     

 
 
9. (Enem PPL 2014)  Uma revista publicará os dados, apresentados no gráfico, sobre 
como os tipos sanguíneos estão distribuídos entre a população brasileira. Contudo, o 



editor dessa revista solicitou que esse gráfico seja publicado na forma de setores, em 
que cada grupo esteja representado por um setor circular. 
 

 
 
O ângulo do maior desses setores medirá, em graus,  
a) 108,0.     

b) 122,4.     

c) 129,6.     

d) 151,2.     

e) 154,8.     

 
 
10. (Enem 2014)  A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição, 
reprodutiva média das mulheres de uma região, e é importante para uma análise da 
dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos 
Censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no 
Brasil. 
 

Ano Taxa de fecundidade no Brasil 

2000 2,38  

2010 1,90  

Disponível em: www.saladeimprensa.ibge.gov.br. 

Acesso em: 31 jul. 2013. 

 
Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 
2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. 
 
Nesse caso, em 2020 a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de  
a) 1,14.     

b) 1,42.     

c) 1,52.     

d) 1,70.     

e) 1,80.     

  
  
 



11. (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. 
 

 
 
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.    
 

 
ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 
1. (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.     

  
2. (Enem 2016)  O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês 
subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades: 
 
- a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 

50 mm;  

- a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 C;  

- ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 C  na temperatura 

máxima. 
 
Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma 
consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas 
para os 12  meses seguintes nessa região. 
 

 
 
Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa 
flor rara. 
 
O mês escolhido para o plantio foi  
a) janeiro.    
b) fevereiro.    
c) agosto.    
d) novembro.    
e) dezembro.    
  



3. (Enem PPL 2017)  Um dos principais indicadores de inflação é o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O gráfico apresenta os valores do IPCA nos 
anos de 1994 a 2011. 
 

 
 
O valor mais próximo da mediana de todos os valores da inflação indicados no gráfico 
é  
a) 5,97.    

b) 6,24.     

c) 6,50.     

d) 8,07.    

e) 10,10.     

  
4. (Enem PPL 2016)  Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em cinco 
sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela. 
 

 1º set 2º set 3º set 4º set 5º set 

Brasil 25  25  24  25  18  

Itália 16  20  26  27  16  

 
Nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália foi igual a  
a) 16.     

b) 20.     

c) 21.     
d) 23.     

e) 26.     

 
5. (Enem PPL 2017)  Cinco regiões de um país estão buscando recursos no Governo 
Federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual 
região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego, em porcentagem, 
dos últimos três anos. Os dados estão apresentados na tabela. 
 



Taxa de desemprego (%) 

 Região A Região B Região C Região D Região E 

Ano I 12,1 12,5  11,9  11,6  8,2  

Ano II 11,7  10,5  12,7  9,5  12,6  

Ano III 12,0  11,6  10,9  12,8  12,7  

 
Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela 
com a maior mediana das taxas de desemprego dos últimos três anos. 
 
A região que deve receber a maior parte do recurso é a  
a) A.     
b) B.     
c) C.     
d) D.     
e) E.     
 
 
 
6. (Enem 2ª aplicação 2016)  A diretoria de uma empresa de alimentos resolve 
apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião, foram 
apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que 
experimentaram o novo produto e dois produtos similares concorrentes (A e B). 
 

 
 
A característica que dá a maior vantagem relativa ao produto proposto e que pode ser 
usada, pela diretoria, para incentivar a sua produção é a  
a) textura.    
b) cor.    
c) tamanho.     
d) sabor.    
e) odor.    



  
7. (Enem 2015)  Em uma seletiva para a final dos 100  metros livres de natação, numa 

olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos: 
 

Raia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tempo 

(segundo) 
20,90  20,90  20,50  20,80  20,60  20,60  20,90  20,96  

 
A mediana dos tempos apresentados no quadro é  
a) 20,70.     

b) 20,77.     

c) 20,80.     

d) 20,85.     

e) 20,90.     

  
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 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). 

 



 
 
De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas a 
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.     

  
10. (Enem 2015)  Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das 
classes sociais A,  B,  C  e D  que costumam participar de promoções tipo sorteio ou 

concurso. Os dados comparativos, expressos no gráfico, revelam a participação 
desses consumidores em cinco categorias: via Correios (juntando embalagens ou 
recortando códigos de barra), via internet (cadastrando-se no site da empresa/marca 
promotora), via mídias sociais (redes sociais), via SMS (mensagem por celular) ou via 
rádio/TV. 
 

 
 
Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes 
A  e B  (A B)  e uma categoria nas classes C  e D  (C D).  

De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores 
das classes A B  e C D,  a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via  

a) Correios e SMS.    
b) internet e Correios.    
c) internet e internet.    
d) internet e mídias sociais.    
e) rádio/TV e rádio/TV.    
  



11. (Enem PPL 2014)  Em uma escola, cinco atletas disputam a medalha de ouro em 
uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a 
medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de três saltos. Os 
resultados e as informações dos saltos desses cinco atletas estão no quadro. 
 

Atleta 1º salto 2º salto 3º salto Média Mediana 
Desvio 

padrão 

I 2,9  3,4  3,1 3,1 3,1 0,25  

II 3,3  2,8  3,6  3,2  3,3  0,40  

III 3,6  3,3  3,3  3,4  3,3  0,17  

IV 2,3  3,3  3,4  3,0  3,3  0,60  

V 3,7  3,5  2,2  3,1 3,5  0,81 

 
A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta número  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
  
12. (Enem 2014)  Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de 
emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e 
informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. 
 

Candidatos Português Matemática Direito Informática 

K 33 33 33 34 

L 32 39 33 34 

M 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 ele nas quatro disciplinas for a maior. 
 
O candidato aprovado será  
a) K.    
b) L.    
c) M.    
d) N.    
e) P.    
  
 
13. (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. 
 



Estatísticas sobre as numerações dos sapatos com 

defeito 

 Média Mediana Moda 

Numerações dos 

sapatos com defeito 
36 37 38 

 
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.     

  
14. (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.     

  



15. (Enem 2014)  O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 
e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de 
desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. 
 

 
 
Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a 
metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em 
dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. 

Disponível em: www.dieese.org.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (fragmento). 
 
Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido, em termos 
percentuais, de  
a) 1,1.     

b) 3,5.     

c) 4,5.     

d) 6,8.     

e) 7,9.     

  
16. (Enem 2014)  O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem 
frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de 
sangue, em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de 
manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram 
recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada 
região conforme o quadro seguinte. 
 

Taxa de doação de sangue, por região, em 2010 

Região Doadores 
Número de 
habitantes 

Doadores/ 
habitantes 

Nordeste 820.959 53.081.950 1,5% 

Norte 232.079 15.864.454 1,5% 

Sudeste 1.521.766 80.364.410 1,9% 

Centro-Oeste 362.334 14.058.094 2,6% 

Sul 690.391 27.386.891 2,5% 

Total 3.627.529 190.755.799 1,9% 

 
Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal 
estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas 
de doação de sangue. 
A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores 
por habitantes fosse menor ou igual ao do país. 



Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013 (adaptado). 
 
As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são  
a) Norte, Centro-Oeste e Sul.    
b) Norte, Nordeste e Sudeste.    
c) Nordeste, Norte e Sul.    
d) Nordeste, Sudeste e Sul.    
e) Centro-Oeste, Sul e Sudeste.    
  
 
17. (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. 
 

 
 
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     

  
18. (Enem PPL 2014)  Os salários, em reais, dos funcionários de uma empresa são 
distribuídos conforme o quadro: 
 

Valor do 

salário 

(R$)  

622,00  1.244,00  3.110,00  6.220,00  

Número de 

funcionários 
24  1 20  3  

 
A mediana dos valores dos salários dessa empresa é, em reais,  
a) 622,00.     

b) 933,00.     

c) 1.244,00.    

d) 2.021,50.     

e) 2.799,00.     

  
19. (Enem 2014)  Um cientista trabalha com as espécies l e II de bactérias em um 
ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350  bactérias da espécie l e 1.250  

bactérias da espécie II. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada 
espécie, em função do dia, durante uma semana. 
 

 
 
Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura 
foi máxima?  
a) Terça-feira.    
b) Quarta-feira.    
c) Quinta-feira.    
d) Sexta-feira.    
e) Domingo.    
  

 

 



GABARITO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

1. B  2. A  3. B  4. B  5. E  6. D           

7. D  8. A  9. C  10. B  11. C  12. D             

13. A  14. D   15. E  16. B  17. B  18. B        

19. A 


