
Para descrever o comportamento dos dados da amostra utilizam-se as medidas de localização e as 
medidas de dispersão. 
 
As medidas de localização que vamos estudar são a Média, a Moda, a Mediana e os Quartis. 
Chama-se média de um  conjunto de dados numéricos ao número que se obtém dividindo a soma do valor de 

todos os dados pelo número total de dados. A média, normalmente, representa-se por 
__

x . 

 
Chama-se moda de um  conjunto de dados estatísticos ao dado que ocorre com mais frequência. A moda, 

normalmente, representa-se por 
0

M . 

Nota: No caso dos dados serem qualitativos, a moda é a única medida de localização que se pode indicar. 

 
A mediana de um conjunto de dados ordenados é aquele que ocupa a posição central, no caso do número de 

elementos ser ímpar, ou a média dos dois valores centrais, no caso do número de elementos ser par. A 
mediana, normalmente, representa-se por x

~ . Note-se que a mediana divide uma distribuição. Assim, pelo 

menos 50% dos dados são menores ou iguais à mediana e pelo menos 50% dos dados são maiores ou iguais à 
mediana. 
 

Exercícios e problemas 

 

1. Numa sapataria registou-se o número de sapatos vendidos num dia desde o tamanho 36 ao 41: 
 

 
 

1.1. Calcula a média deste conjunto de dados; 
1.2. Indica a moda deste conjunto de dados; 
1.3. Determina a mediana deste conjunto de dados. 
 
 

2. Determina a média, a mediana e a moda dos seguintes conjuntos de dados: 
 

a) 0  2  2  3  5  6  8;              b) 5  11  7  4  10  12  6  6;               c) 4,5  6,7  5,3  4,6  6,2  7,8  8,2. 
 
 
 
3. PESO MÉDIO 
 
 

Duas maçãs pesam respectivamente 30g e 42g. Qual deve ser o peso de uma terceira maçã para 
que a média do peso das três maçãs seja 40 g?  

 
 
 
 
 

4. Os 11 jogadores de uma equipa de futebol pretendiam conhecer a média das suas massas. E sem o guarda-

redes concluíram que essa média era de 80,3 kg. Quando o guarda-redes chegou também se pesou; a média 
alterou-se e passou a ser de 80,1 kg para os 11 jogadores. 

 
4.1. Qual é a massa do guarda-redes? 

Tamanho 36 37 38 39 40 41 
Freq. Absoluta 3 5 6 5 2 2 
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5. NOTAS DE MATEMÀTICA 
 
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, … 
 
 
 

5.1. Sabendo que a turma tem 17 alunos, indica justificando, o valor da mediana do conjunto de 
dados apresentados. 

 
6. É IMPORTANTE LER! 

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. 

 
 

 
6.1. Indica quantos alunos tem a turma. 
6.2. Indica a moda do número de livros 

lidos pelos alunos. 
6.3. Em média, quantos livros foram lidos 

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

 
 
 

 
7. 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 

 
7.1. Sabendo que a mediana de todas as respostas dadas é 4, quantas pessoas foram convidadas 
para a festa de aniversário da Maria? 

 
 

8. A TURMA DO 9ª ANO 
 
      Um grupo de alunos do 9º ano foi questionado acerca do número de livros de aventuras que possuem, 
tendo-se registado 10, 15, 15, 17, 23, 25, 14, 32, 19, 23, 28, 15. 
 

8.1. Qual é o número mediano de livros que os jovens têm? 
 
8.2. Coloca a mediana, a média e a moda por ordem crescente. 
 
8.3. O Manel chegou mais tarde, e a sua resposta foi acrescentada às dos seus colegas. Ao incluir a 
resposta do Manel, a distribuição passou a ser bimodal. Quantos livros de aventuras tem o Manel? 
 

 



9. CAMPEONATO DA EUROPA DE ATLETISMO 
No Campeonato da Europa de Atletismo em 2006, na Alemanha, Francis Obikwelu, atleta de nacionalidade 
portuguesa, ganhou a medalha de ouro nas corridas de 100 e de 200 metros. 
As tabelas referem as marcas alcançadas, na prova final da corrida de 100 metros, pelos atletas masculinos e 
femininos que ficaram nos quatro primeiros lugares.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Numa corrida, considera-se tempo de reacção o intervalo de tempo entre o tiro de partida e o momento em 

que o atleta sai dos blocos de partida.  
O tempo final inclui o tempo de reacção e o tempo de corrida. 
 
 
Tendo em conta os dados das tabelas, responde às questões seguintes. 
 

9.1. Pode afirmar-se que a média do tempo final de corrida dos quatro atletas masculinos é 
inferior à média do tempo final das quatro atletas femininas. Explica porquê, não fazendo quaisquer 
cálculos. 
 
9.2. Quem partiu em primeiro lugar na prova masculina? E na feminina? 
 
9.3. As atletas Yekaterina Grigoryva e Irina Khabarova tiveram o mesmo tempo final na corrida. 
Qual das duas teve menor tempo de corrida? 
 
9.4. De acordo com alguns estudos, o tempo médio de reacção das mulheres é inferior ao dos 
homens. Verifica se, para estes dois grupos de atletas, a afirmação é verdadeira. Justifica a tua 
resposta. 

 
 
 
10. A polícia de trânsito detectou a velocidade de 9 carros, num troço de estrada onde a velocidade máxima 

permitida é 50km/h (dentro de uma localidade): 
 

120km/h   70km/h   30km/h    40km/h   45km/h   50km/h   50km/h   90km/h   60km/h 
 

10.1. Quantos carros se encontravam em transgressão?  
 
10.2. Qual foi a velocidade máxima verificada? E a mínima? 
 
10.3. Determina a média e mediana deste conjunto de valores. 



11. 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 
 

11.1. 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. 
 

 

 
12. Numa prova de admissão para empregado de escritório, registou-se o número de palavras 

que oito candidatos escreveram, por minuto. 
63     53     53     43    57     63     57     53 

 
 

12.1. Determina o número mediano de palavras escrito pelos candidatos. Explica 
como procedeste. 
12.2. Aos oito candidatos, juntou-se um outro e o número médio de palavras 
passou a ser 56. Quantas palavras escreveu, por minuto, o novo candidato? Justifica a tua 
resposta. 
 
 
 

 
13. O PESO DOS ALUNOS 
 

Na tabela seguinte, apresenta-se o peso dos 
alunos de uma das turmas do 8 º ano de uma 
escola. 

      O peso médio dos alunos da turma é 52,96 kg. 
 

13.1. Verifica que o peso médio dos alunos dessa turma está correcto. 
13.2. Se entrar, na turma, mais um aluno com 50 kg de peso, o peso médio dos alunos da turma 
aumenta ou diminui? Não fazendo quaisquer cálculos, justifica a tua resposta, tendo só em conta 

os dados conhecidos. 
13.3. Imagina que entrou um novo aluno na turma. Que peso pode ter esse aluno para que o peso 
médio dos alunos da mesma turma não varie mais do que 0,5 kg. Justifica a tua resposta. 
 

 
 
 
 


