


QUESTÃO 01.

(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 15 °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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QUESTÃO 02.

(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
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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.   

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.
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QUESTÃO 03.

(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  
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QUESTÃO 04.

(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.   
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QUESTÃO 05.

(Enem 2012) Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de

consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções

de uma safra dos talhões de suas propriedades. Os talhões têm a mesma área de 30 000 m2

e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg/talhão. O produtor deve apresentar as

informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare

(10 000 m2).

A variância das produções dos talhões expressa em (sacas/hectare)2 é

a) 20,25.

b) 4,50.

c) 0,71.

d) 0,50.

e) 0,25.
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QUESTÃO 06.

(Enem 2012) O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido,

segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010.
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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.   

13



QUESTÃO 07.

(Enem 2011) O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária,
pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos,
serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos.
O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB
brasileiro:
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Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou
uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a
posterior recuperação dessa participação, em termos percentuais.

Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de

a) 1998 e 2001.
b) 2001 e 2003.
c) 2003 e 2006.
d) 2003 e 2007.
e) 2003 e 2008.

15


