


Medidas de tendência central

- Média

- Mediana 

- Moda
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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.
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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.
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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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Uma pesquisa com um grupo de 200 clientes
escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade de
filmes que estes assistiram no primeiro semestre de
2018. Os dados coletados estão apresentados na
tabela a seguir:

A média, a moda e a mediana destes
dados são, respectivamente, os seguintes:
A) 2,05 – 3 – 2.
B) 1,5 – 2 – 3.
C) 1,5 – 3 – 3.
D) 1,5 – 3 – 2.
E) 2,05 – 2 – 3.
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