


Observando a tabela e o gráfico, percebemos que a maior frequência 
é 717 e representa as pessoas com sangue tipo O. Logo, a moda 
dessa amostra é o sangue tipo O (Mo = O).
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c) O conjunto de valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 não apresenta moda. Se
todos os valores apresentam a mesma frequência, não há moda na
distribuição considerada.

d) O conjunto de valores 1, 2, 2, 3, 4, 4 e 5 é bimodal, pois apresenta
duas modas:
2 e 4 (Mo = 2; 4). Quando o conjunto de valores tem mais de duas
modas é chamado
de multimodal.
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Outra medida estatística que podemos utilizar para identificar a
tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos
valores é a mediana.
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Vamos praticar!!!

As idades dos jogadores de uma equipa de futebol são:

22, 24, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 24, 32, 28

1. Determine a média das idades.

2. Indique a moda.

3. Indique a mediana.
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Em ROL 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 28, 32.   

1. Determine a média das idades.
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Em ROL 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 28, 32.   

2. Indique a moda.
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Em ROL 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 28, 32.   

3. Indique a mediana.

9



Durante determinada hora do dia, Amanda fez cinco
ligações de seu aparelho celular, pertencente à
operadora NEXT. O tempo, em minutos, gasto em cada
ligação está relacionado ao lado.

Em relação a essas ligações de Amanda determine:

a) o tempo médio de duração das ligações realizadas.
b) o tempo mediano de duração dessas ligações.
c) o tempo modal de duração das ligações.
d) Sabendo que o valor da tarifa por minuto de ligação na
operadora NEXT é de R$ 1,05, calcular o gasto médio por
ligação.

10



a) o tempo médio de duração das ligações realizadas.
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b) o tempo mediano de duração dessas ligações.
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c) o tempo modal de duração das ligações.
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d) Sabendo que o valor da tarifa por minuto de ligação
na operadora NEXT é de R$ 1,05, calcular o gasto
médio por ligação.
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