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1. Numa empresa realizou-se um inquérito sobre o meio de transporte 
que os empregados utilizam para se deslocarem 
para o trabalho.  
Os resultados obtidos estão registados no 
gráfico.  
 
Indica a frequência relativa do número de 
empregados que se deslocam para o trabalho de 
transportes públicos.  
 
(A) 0,20 (B) 0,27 (C) 0,39  (D) 0,47 

 
2. Mediram-se as alturas dos níveis de água dos poços de uma aldeia. As medidas foram agrupadas em classes e 
representadas no seguinte histograma.  
Quantos poços têm um nível de água inferior ou igual a 1,5 metros?  
 
 
(A) 16 (B) 28  (C) 34  (D) 62 

 
 
 
 
 
3. A pedido da Maria, todas as pessoas convidadas para a sua festa de aniversário vão levar, pelo 
menos, um CD de música. 
A Maria perguntou a todos os convidados quantos CD tencionava cada um deles levar, e fez uma 
lista onde escreveu todas as respostas. Depois de ordenadas, todas as respostas, por ordem 
crescente, as primeiras 14 são as seguintes: 

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5 
Sabendo que a mediana de todas as respostas dadas é 4, quantas pessoas foram convidadas para a 
festa de aniversário da Maria? 

Teste Intermédio do 9º ano - Janeiro 2008 (GAVE) 

 
4. O número de rifas vendidas a cada sócio do clube 
desportivo variou de 1 a 4. 
(a) O gráfico seguinte mostra, de entre 50 sócios, a 
percentagem dos que compraram 1, 2, 3 ou 4 rifas, 
Determina o número de sócios, de entre os 50, que 
compraram 2 rifas. 
(b) Fez-se uma lista onde se registou o número de rifas 
compradas por cada um de 10 sócios. A mediana dessa lista 
de números é 2,5. Destes 10 sócios houve quatro que 
compraram 1 rifa, três que compraram 3 rifas e um que 
comprou 4 rifas. 
Quantas rifas poderá ter comprado cada um dos outros dois 
sócios? 

Teste Intermédio do 9º ano - Fevereiro 2009 (GAVE) 

 
5. Na turma do 8º, as notas a Matemática dos primeiros alunos, depois de ordenadas, foram: 

1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, … 
Sabendo que a turma tem 17 alunos, indica justificando, o valor da mediana do conjunto de dados apresentados. 



6. Foi realizado um inquérito acerca do número de livros que cada um 
dos alunos de uma turma tinha lido nas férias. Os resultados do 
inquérito estão representados no gráfico que se segue. 
(a) Indica quantos alunos tem a turma. 
(b) Indica a moda do número de livros lidos pelos alunos. 
(c) Em média, quantos livros foram lidos por aluno? 

(A) 1,8      (B)  2  (C)  2,5 (D) 3 
 

 
 
 
7. A obesidade é uma epidemia `escala mundial, 
atingindo sobretudo os países mais 
desenvolvidos. Esta doença atinge também Portugal e em particular os mais jovens. Para medir 
a obesidade determina-se o índice de massa corporal (IMC) e depois consulta-se a tabela 
seguinte para saber a categoria em que a pessoa se encontra. 

Categoria Magreza 
extrema 

Abaixo do 
peso normal 

Saudável sobrepeso Obesidade 
Obesidade 
clínica 

Obesidade 
mórbida 

IMC < 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 > 40 
 

A turma do 8ºC fez um estudo na sua turma e apresentou os resultados no histograma seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMC 

(a) Quantos alunos existem na turma do 8ºC? 
(b) Calcula a percentagem de alunos do 8ºC saudáveis. 
(c) Quantos alunos têm o IMC compreendido entre 20 e 40? 
(d) Indica a classe modal. 
 
8. Uma corporação de bombeiros da região Norte de Portugal, antes de iniciar o combate aos 
incêndios no Verão passado, efectuou alguns exames médicos. 
Um parâmetro observado foi o “peso”, em quilogramas, tendo-se recolhido os seguintes dados: 

68;  75;  78;  68;  65;  82;  72;  66;  82;  76;  64;  80 
(a) Sabendo que um dos treze bombeiros faltou aos exames médicos, qual deverá ser o seu peso, de modo a que a 
média da corporação seja de 75 quilogramas? Apresenta os cálculos efectuados. 
(b) Observa, com atenção, o gráfico da composição bioquímica média do corpo humano. 

 
 
 
 
O médico determinou, a partir deste gráfico, a massa de água do Nuno, 
que pesa 75 quilogramas. Qual a massa de água do Nuno? 
 
 
 
 
 

(c) Dois bombeiros discutiam, entre si, sobre qual a maior área de incêndio que cada um tinha apagado numa floresta, 
num determinado dia do Verão passado. Um deles afirmava que tinha apagado uma área quadrangular com 28 m de 
perímetro; o outro dizia ter apagado um círculo de 8 m de diâmetro. Ambos estavam convencidos que tinham apagado 
a área maior. Qual deles tinha razão?        Bom Trabalho! 


