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ESTATÍSTICA

 Medidas de tendência central

(Média aritmética simples e ponderada) - Definição e aplicações.
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As medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados
têm de agrupamento em torno de certos valores recebem o nome de
medidas de tendência central.

 Média

Medidas de tendência central

 Mediana
 Moda
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Das três medidas de tendência central que estudaremos, a média
aritmética, chamada simplesmente de média, é a mais conhecida e
utilizada.

Média aritmética

Simples: Ponderada

Não há repetição de 
elementos na 

Amostra

É o quociente entre a soma dos valores observados e o número de
observações.

Há repetição de 
elementos na 

Amostra
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O senhor Eduardo possui quatro filhos. Hanny, que tem 19 anos;
Dudu, que tem a 17 anos; Gigi, que tem 11 anos, e Gabi, 5 anos.

Qual a média aritmética das idades dos filhos do Sr. Eduardo?

A) 15 anos.
B) 10 anos.
C) 11 anos.
D) 12 anos.
E) 13 anos.

Exemplo I
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Idades: 19, 17, 11 e 5 anos.

Sabendo que a média aritmética é dada pela soma de todas as idades
da amostra dividida pelo número de indivíduos temos:
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O senhor Eduardo possui quatro filhos. Hanny, que tem 19 anos;
Dudu, que tem a 17 anos; Gigi, que tem 11 anos, e Gabi, 5 anos.

Qual a média aritmética das idades dos filhos do Sr. Eduardo?

A) 15 anos.
B) 10 anos.
C) 11 anos.
D) 12 anos.
E) 13 anos.

Exemplo I
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Exemplo II
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NOTA Nº DE ALUNOS

1 1
3 3
4 2
5 2
6 5
8 3
9 3

10 1
TOTAL 20 alunos
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01. Um professor atribui estes conceitos a seus alunos:

A: ótimo

B: bom

C: regular

D: insatisfatório

Veja na tabela abaixo o número de alunos que obteve cada conceito no 3º ano.
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Quantos por cento dos alunos obtiveram conceito ótimo?

A) 10%

B) 20%

C) 30%

D) 40%

E) 50%
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02. Foi feita uma pesquisa numa
determinada escola a respeito dos
meios de locomoção usados pelos
alunos para percorrerem o trajeto de
casa até a escola. O resultado está
representado abaixo:

Quantos por cento dos alunos vão para a
escola de ônibus?

A) 10%

B) 18%

C) 32%

D) 40%

E) 50%
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03. As idades dos atletas que participaram da Seleção Brasileira Masculina de Basquete,
convocados para a preparação dos Jogos Olímpicos 2016, variaram de a anos, como
se pode observar na tabela a seguir:

Idade (anos)

Número de atletas

De acordo com a tabela, a média dessas idades corresponde a 

A) 30,5 anos 

B) 31 anos 

C) 31,5 anos 

D) 32 anos

E) 32,5 anos  


