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ESTATÍSTICA DESCRITIVA 9º ANO – MATEMÁTICA – HENRIQUE DE FARIA 

 
Semana 23 – Atividades 

01. (Ufrgs 2020)  Após a aplicação de uma prova de Matemática, em uma turma de Ensino Médio com 30  
estudantes, o professor organizou os resultados, conforme a tabela a seguir. 

 

Número de 
estudantes 

Nota 

 

5  3,0  

10  6,0  

7  8,0  

8  9,5  

 
A nota mediana dessa prova de Matemática é  
a) 6,0.    
b) 7,0.     
c) 8,0.     
d) 9,0.    
e) 9,5.     

 
02. (Famema 2019)  Em uma pesquisa foram utilizadas 50  mudas de determinado tipo de planta com 

alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. 
 

Número de 
mudas 

Altura da muda 
(em )cm  

18  10  

7  13  

9  8  

16 4,5 

 
Considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana são, respectivamente,  
a) 8,5 ;18 ; 8 .cm cm cm     
b) 8,3 ;10 ; 9 .cm cm cm     
c) 8,8 ;10 ; 9 .cm cm cm     
d) 8,3 ;18 ; 8 .cm cm cm     
e) 8,8 ;18 ; 9 .cm cm cm     
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03. (Uepg 2018)  Considerando a relação de números, 1, 9, 8, 5, 3, 2, 5, 10, 7  e 10,  assinale o que for 
correto.   
01. A mediana é um número par.     
02. 40% dos números estão abaixo da média.     
04. A relação tem duas modas.     
08. A média pertence ao intervalo ]4, 7[.    

 
04. (Ufjf-pism 2 2018) Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas, sobre 

quanto tempo em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na 
tabela abaixo: 

 
Aluno A B C D E F G H I J 

Horas 4 6 8 2 3 4 6 5 6 3 

 
Marque a alternativa com os valores corretos da média, moda e mediana.  
a) média 4; moda 4; mediana 5.    
b) média 4,5; moda 6; mediana 4,7.    
c) média 4,7; moda 4; mediana 4,5.    
d) média 4,7; moda 6; mediana 4,5.    
e) média 4,5; moda 6; mediana 5.    

 


