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1) Um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as notas 13, 34, 45, 26, 19, 27, 50, 63,
81, 76, 52, 86, 92 e 98.
a) Calcule a média das notas.
b) Calcule a mediana das notas.

2) O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna
da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o
time marcou aquele número de gols.

Determine, a média, a mediana e a moda desta distribuição.

3) Na tabela, são apresentados dados da cotação mensal do ovo
extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por
caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos 2007 e
2008. De acordo com esses dados, determine o valor da
mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse
período.

4) Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces
numeradas de 1 a 6, por 10 vezes consecutivas, e anotar o
número obtido em cada jogada, constituiu-se a seguinte
tabela

de

distribuição

de

frequências.

Determine,

respectivamente, a média, mediana e moda dessa
distribuição de frequências.

5) A tabela a seguir mostra a evolução da
receita bruta anual nos três últimos anos
de cinco microempresas (ME) que se
encontram à venda. Um investidor
deseja comprar duas das empresas
listadas na tabela. Para tal, ele calcula a
média da receita bruta anual dos últimos
três anos (de 2009 até 2011) e escolhe as duas empresas de maior média anual. As empresas que
este investidor escolhe comprar são:
a) Balas W e Pizzaria Y.
b) Chocolates X e Tecelagem Z.
c) Pizzaria Y e Alfinetes V.
d) Pizzaria Y e Chocolates X.
e) Tecelagem Z e Alfinetes V.

