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1. Uma empresa comprou 40 telefones celulares
para seus executivos, de acordo com o quadro abaixo.

Determine o preço médio de um aparelho.
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Resolvendo
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02. O gráfico abaixo apresenta informações sobre os números de
livros lidos no mês passado pelos alunos de uma determinada
turma Enem-Seduc. Sabe-se que a informação de todos os
alunos consta nesse gráfico, e que não há aluno que leu mais de
3 livros.

Qual a média do número de livros lidos no mês
passado por essa turma?

5



Resolvendo
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03. (PUC-PR) Em um grupo de pessoas, 70% não têm curso
superior e 30% tem. O salário dos que não tem curso superior é
R$ 500,00 e o salário dos que têm R$ 1.500,00. O salário médio
das pessoas do grupo é:

A) R$ 800,00
B) R$ 866,00
C) R$ 900,00
D) R$ 1.000,00
E) R$ 1.200,00.
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Resolvendo
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04. Após a correção das provas de todas as
classes do 2º ano do ensino médio, um
professor construiu o seguinte gráfico de barras
representando a distribuição de notas:
Em relação à média aritmética , à mediana (Md)
e à moda (Mo) dessa distribuição, pode-se
afirmar que:
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Resolvendo
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05. (Fuvest) Cada uma das cinco listas dadas é a relação de
notas obtidas por seis alunos de uma turma em uma certa
prova.

Assinale a única lista na qual a média das notas é maior do que a
mediana.
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Resolvendo
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06. (FCC) Considere um grupo formado por cinco amigos com
idade de 13, 13, 14, 14 e 15 anos. O que acontece com a média
de idade desse grupo, se um sexto amigo com 16 anos juntar-
se ao grupo?

A) permanecerá a mesma
B) diminuiu 1 ano
C) aumenta 12 anos
D) aumenta mais de 1 ano
E) aumenta menos de 1 ano
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