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Vamos agora ver uma situação bem cotidiana de aplicação do estudo dessas
medidas.
O Professor Raphaell aplicou uma prova para vinte alunos de uma de suas turmas
e agora quer analisar as medidas de tendência central dessas notas
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Vamos calcular, primeiro, a Média Aritmética das notas.

Para tanto, basta somarmos todas as notas e dividirmos por 2020. Deste 
modo, temos:

É importante observarmos que com a média aritmética cada aluno pode
comparar a sua nota em relação à nota da turma como um todo. De uma
forma mais geral, podemos afirmar que 1010 alunos ficaram abaixo da
média e 1010 alunos ficaram acima da média.
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Vamos calcular a mediana

Vamos calcular, agora, a Mediana.
Observe que as notas já estão
classificadas em ordem crescente no
quadro, o que facilita a identificação da
mediana.

Deste modo, a mediana 

das 2020 notas é a média aritmética 

das 10ª e 11ª notas, ou seja, 
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Logo a mediana é

E qual é a moda desse conjunto de dados?

Resposta é 6
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QUESTÃO 8

Marcos realizou quatro provas de Matemática no decorrer 
do ano. Suas notas foram:
1ª prova = 6,0
2ª prova = 7,0
3ª prova = 9,0
4ª prova = 8,0
Qual a média aritmética das notas de Marcos?

8



SOLUÇÃO

MUITO FÁCIL!
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QUESTÃO 9

Na escola Foco, os alunos do primeiro ano do ensino médio
foram divididos em grupos de 4 integrantes e submetidos a
provas de matemática. Os grupos que alcançassem a média
maior do que 9 ganhariam ingressos para uma sessão de
cinema. Em um grupo formado por Pedro, Ana, Maria e Luana,
se Pedro tirou 7, Ana 9, Maria 8,5 e Luana 10, os quatro
ganharão ou não os ingressos?
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SOLUÇÃO

SOMAREMOS A NOTA DE CADA UM DOS 4 ALUNOS E 
DIVIDIREMOS POR 4.
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QUESTÃO 10

Uma ginasta olímpica recebeu uma nota de cada um dos três 
jurados após sua apresentação. Qual será a média final da sua 
pontuação?
Jurado 1= 885
Jurado 2 = 857
Jurado 3 = 902
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SOLUÇÃO

Se temos 3 notas, a soma das pontuações será dividida por 3 no 
final.
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QUESTÃO 11

A média aritmética das notas dos alunos de uma turma
formada por 25 meninas e 5 meninos é igual a 7. Se a média
aritmética das notas dos meninos é igual a 6. Qual a média
aritmética das notas das meninas?

a) 6,5
b) 7,2
c) 7,4
d) 7,8
e) 8,0

Vejamos
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SOLUÇÃO
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SOLUÇÃO

a) 6,5
b) 7,2
c) 7,4
d) 7,8
e) 8,0
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