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QUESTÃO 01      
 

(ENEM/2019) - O preparador físico de um time de 

basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com 

média de altura igual a 1,80 m. No último treino 

antes da estreia em um campeonato, um dos 

jogadores desfalcou o time em razão de uma séria 

contusão, forçando o técnico a contratar outro 

jogador para recompor o grupo. 
 

Se o novo jogador é 0,20 m mais baixo que o 

anterior, qual é a média de altura, em metro, do novo 

grupo? 
 

(A)   1,60. 

(B)   1,78. 

(C)   1,79. 

(D)   1,81. 

(E)   1,82. 
 
 

QUESTÃO  02      
 

(ENEM/2019) - Em uma fábrica de refrigerantes, é 

necessário que se faça periodicamente o controle no 

processo de engarrafamento para evitar que sejam 

envasadas garrafas fora da especificação do volume 

escrito no rótulo. 

Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as 

quantidades de garrafas fora dessas especificações. 

O resultado está apresentado no quadro. 
 

 
 

A média diária de garrafas fora das especificações 

no período considerado é 
 

(A)   0,1. 

(B)   0,2. 

(C)   1,5. 

(D)   2,0. 

(E)    3,0. 

 

QUESTÃO 03      

 

(ENEM/2019) - Os alunos de uma turma escolar 

foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria 

basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se 

que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais 

altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o 

grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta 

informações sobre as alturas dos alunos da turma. 

 

 
 

Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 

m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m, e as suas alturas não são 

iguais a de nenhum outro colega da sala. 

 

Segundo essas informações, argumenta-se que os 

alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente,  

 

(A) basquete, basquete, basquete, basquete. 

(B) futebol, basquete, basquete, basquete. 

(C) futebol, futebol, basquete, basquete. 

(D) futebol, futebol, futebol, basquete. 

(E) futebol, futebol, futebol, futebol. 
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QUESTÃO  04      
 

(ENEM/2019) - Um gerente decidiu fazer um estudo 

financeiro da empresa onde trabalha analisando as 

receitas anuais dos três últimos anos. Tais receitas 

são apresentadas no quadro. 
 

 
 

Estes dados serão utilizados para projetar a receita 

mínima esperada para o ano atual (ano IV), pois a 

receita esperada para o ano IV é obtida em função 

das variações das receitas anuais anteriores, 

utilizando a seguinte regra: a variação do ano IV para 

o ano III será igual à variação do ano III para o II 

adicionada à média aritmética entre essa variação e 

a variação do ano II para o I. 
 

O valor da receita mínima esperada, em bilhão de 

reais, será de 

 

(A) 10,0. 

(B) 12,0. 

(C) 13,2. 

(D) 16,8. 

(E) 20,6. 

 

QUESTÃO  05     
 

(ENEM/2019) - O quadro apresenta a quantidade de 

um tipo de pão vendido em uma semana em uma 

padaria. 
 

 
 

O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, 

a produção diária desse tipo de pão seria igual ao 

número de pães vendidos no dia da semana em que 

tal quantidade foi a mais próxima da média das 

quantidades vendidas na semana. 

 

O dia da semana utilizado como referência para a 

quantidade de pães a serem produzidos diariamente 

foi 
 

(A)   domingo. 

(B) segunda-feira. 

(C) terça-feira. 

(D)   quarta-feira. 

(E) sábado. 

 

QUESTÃO 06      
 

(ENEM/2019) - O quadro apresenta a relação dos 

jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de 

voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em 

Londres, e suas respectivas alturas, em metro. 

 

 
 
Disponível em: www.cbv.com.br.Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado). 

 

A mediana das alturas, em metro, desses jogadores é 

 

(A)   1,90. 

(B)   1,91. 

(C)   1,96. 

(D)   1,97. 

(E)   1,98. 

 

QUESTÃO 07     

 

(ENEM/2019) - Um fiscal de certa empresa de 

ônibus registra o tempo, em minuto, que um 

motorista novato gasta para completar certo 

percurso. No Quadro 1 figuram os tempos gastos 

pelo motorista ao realizar o mesmo percurso sete 

vezes. O Quadro 2 apresenta uma classificação para 

a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio 

padrão. 
 

 
 

Com base nas informações apresentadas nos 

quadros, a variabilidade do tempo é 

 

(A) extremamente baixa. 

(B) baixa. 

(C) moderada. 

(D) alta. 

(E) extremamente alta. 
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QUESTÃO  08     

 

(ENEM/2018) - De acordo com um relatório recente 

da Agência internacional de Energia (AIE), 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. 
 

 
Disponível em: www.tecmundo.com.br.Acesso em: 5 dez. 2017. 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  09     

 

(ENEM/2018) - A Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) de uma empresa, observando 

os altos custos com os frequentes acidentes de 

trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma 

pesquisa do número de acidentes sofridos por 

funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma 

amostra de 100 funcionários, norteará as ações da 

empresa na política de segurança no trabalho. 

 

Os resultados obtidos estão no quadro. 

 

 
 

A média do número de acidentes por funcionário na 

amostra que a CIPA apresentará à diretoria da 

empresa é 

 

(A) 0,15. 

(B) 0,30. 

(C) 0,50. 

(D) 1,11. 

(E) 2,22. 

 

 

QUESTÃO  10     

 

(ENEM/2018) - Os alunos da disciplina de 

estatística, em um curso universitário, realizam 

quatro avaliações por semestre com os pesos de 

20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final 

do semestre, precisam obter uma média nas quatro 

avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem 

aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os 

seguintes pontos nas três primeiras avaliações: 46, 

60 e 50, respectivamente. 

 

O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter 

na quarta avaliação para ser aprovado é 

 

(A) 29,8. 

(B) 71,0. 

(C) 74,5. 

(D) 75,5. 

(E) 84,0. 
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