
 

 

Professor Anthony – Tarefa 23 
 
01.  Nas 10 primeiras partidas de um campeonato de futebol, um time marcou 2, 1, 2, 3, 2, 0, 5, 2, 3 e 3 gols. 

a)  Qual é a média de gols do time por partida? 
b) Qual é a moda de gols do time por partida? 
c)  Qual é a mediana de gols do time por partida? 

 
02.  João registrou, durante 10 dias, a medida de intervalo de tempo gasto para ir de casa à escola: 15 min, 14 

min, 18 min, 15 min, 14 min, 25 min, 16 min, 15 min, 15 min e 16 min. Qual foi a moda da medida de 
intervalo de tempo gasto por dia? 

 
03.  Em um grupo de pessoas, as idades são: 13, 20, 18, 14, 17, 16 e 19 anos. 

a)  Qual é a mediana dessas idades? 
b)  Se, a esse grupo, se juntarem 3 pessoas, com idades de 12, 15 e 22 anos, então a mediana 

aumentará ou diminuirá? Quantos anos? 
 
04.    

 
Turma N.º de alunos Média das notas obtidas 
A 60 5,0 
B 50 4,0 
C 40 7,0 
D 50 3,0 

 
A tabela acima se refere a uma prova aplicada a 200 alunos, distribuídos em 4 turmas A, B, C e D. A média 
aritmética das notas dessa prova é  
a)  4,65    
b)  4,25    
c)  4,45    
d)  4,55    
e)  4,35    

  
05. A professora Maria Paula registrou as notas de sete alunos, obtendo os seguintes valores: 2, 7, 5, 3, 4, 7 e 

8. A mediana e a moda das notas desses alunos são, respectivamente:  
a)  3 e 7    
b)  3 e 8    
c)  5 e 7    
d)  5 e 8    

  
06. O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de cinco anos em uma 

determinada cidade.  Qual foi a média anual de animais adotados, ao longo dos cinco anos nessa cidade?   
a)  350.     
b)  380.     
c)  390.     
d) 410.     
e)  440.    


