
Estatística 
 
1.  (ENEM 2010) O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros 
das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. 

 
A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados 
pelos artilheiros das Copas do Mundo? 
A) 6 gols 
B) 6,5 gols 
C) 7 gols 
D) 7,3 gols 
E) 8,5 gols 
 
 
2.  (ENEM 2010) O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no 
último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna 
da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. 

 
 
Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e 
a moda desta distribuição, então 
A) X = Y < Z. 
B) Z < X = Y. 
C) Y < Z < X. 
D) Z < X < Y. 
E) Z < Y < X. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  (ENEM 2010) Marco e Paulo foram classificados em um concurso.  Para 
classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação 
igual ou superior a 14.  Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da 
pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os 
pontos obtidos nas provas de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, a média, 
a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. 
Dados dos candidatos no concurso 

 
O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, é 
A) Marco, pois a média e a mediana são iguais. 
B) Marco, pois obteve menor desvio padrão. 
C) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em Português. 
D) Paulo, pois obteve maior mediana. 
E) Paulo, pois obteve maior desvio padrão. 
 
 
4.  (OBMEP)  O Professor Márcio aplicou uma prova de Matemática valendo 10 
pontos. Para ter uma idéia do desempenho da turma, ele organizou a tabela abaixo. 

 
Qual é a única alternativa que mostra um possível valor para a média aritmética das 
notas da turma? 
A) 3,9 
B) 4,1 
C) 4,5 
D) 4,9 
E) 7,9 
 


