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1.   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. 
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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.     
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Resposta: 
 
[D] 
 
Se cada carro no pictograma corresponde a n  carros elétricos vendidos, então 
 

5n 2n 360 n 120.= +  =  

 

A resposta é dada por 
8n 8 120

320.
3 3


= =   
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2.   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. 
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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%     
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Resposta: 
 
[B] 
 
Calculando: 
6,8 7,5 7,6 7,6 7,7 7,9 7,9 8,1 8,2 8,5 8,5 8,6 8,9 9,0

7,9 7,9 8,1
8

8,1 2

− − − − − − − − − − − − −

+
 =
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3.   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. 
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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.   
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Resposta: 
 
[A] 
 
O único mês que satisfaz todas as condições é janeiro. Com efeito, tem-se que:  
I. de fevereiro para março e de novembro para dezembro houve redução na temperatura máxima;  
II. a variação da pluviosidade de agosto para setembro e de dezembro para janeiro foi maior do 

que 50 mm.   
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4. 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.
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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     
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Resposta: 
 
[D] 
 
Considerando as entradas e saídas de pessoas do elevador, tem-se os seguintes resultados: 

4, 5, 5, 5, 7  e 3.  Portanto, a moda é 5.      
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5.   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. 
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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.    
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Resposta: 
 
[C] 
 
O menos regular é o que apresenta maior desvio-padrão e o mais regular é o que apresenta 
menor desvio-padrão. Portanto, a luta será entre os atletas II e III.  
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6.   Em uma seletiva para a final dos 100  metros livres de 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.     
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Resposta: 
 
[D] 
 
Escrevendo os tempos em ordem crescente, temos 
 

20,50; 20,60; 20,60; 20,80; 20,90; 20,90; 20,90; 20,96.  

 
Logo, o tempo mediano é dado por 
 

20,8 20,9
20,85.

2

+
=   
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7.   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 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.     
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Resposta: 
 
[C] 
 

Sendo de 37,8%  a porcentagem do total de PET reciclado para uso final têxtil, e de 30%  

dessa quantidade para tecidos e malhas, segue que a resposta é dada por 
 

  0,378 0,3 282 32,0 kton.   
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8.   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. 
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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.    
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Resposta:

[B]

Internet e Correios, respectivamente, por possuírem o maior percentual em cada classe. 
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9. 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.



27

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.     
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Resposta: 
 
[E]  
 

O resultado pedido é igual a 
2,2

9 7,9.
2

− =   
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10.   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. 
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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.    
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Resposta: 
 
[B]  
 

Como o percentual de doadores por habitantes do país é igual a 1,9%,  segue-se que a 

campanha foi intensificada nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.  
 
 
 


