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NNN...ººº   888   ---      MMMÉÉÉDDDIIIAAA   OOOUUU   MMMEEEDDDIIIAAANNNAAA???

Das medidas, ou estatísticas utilizadas 

para caracterizar os dados, destacam-

se as medidas de localização, 

nomeadamente as que localizam o 

centro da amostra.  

No capítulo IV do curso de Noções de Estatística do ALEA 

(www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=764&Itemid=1832), 

dedicado às medidas de localização, são apresentadas as definições destas 

medidas, realçando-se o seu processo de cálculo, as suas propriedades e 

limitações, ilustrando-as com diversos exemplos de aplicação e exercícios 

interactivos. 

Nesta ActivALEA apresentam-se alguns exercícios exemplificativos da utilização da 

média e da mediana, bem como da aplicação das suas propriedades, recorrendo ao 

site do ALEA.  
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Média ou Mediana? 

1. Considera uma amostra constituída pelos pesos (em Kg) de 10 alunos de uma turma do 8º 

ano de escolaridade:

45; 60; 52; 48; 72; 61; 49; 50; 52; 47 

a) Calcula a média dos pesos dos alunos.

Para o cálculo da média, podes utilizar a funcionalidade disponível na página 12 do capítulo IV do Curso 

das Noções de Estatística: 

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=808&Itemid=1844
b) Calcula a mediana dos pesos dos alunos.

Podes utilizar a funcionalidade disponível na página 18 do capítulo IV do Curso das Noções de 

Estatística: 

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=814&Itemid=1850

c) Se adicionares 2 a cada um dos valores da amostra, o que acontece à média? E à mediana?

E se, em vez de adicionares, multiplicares por 2 cada um dos valores da amostra, o que

acontece à média?

d) Se alterarmos o valor 72 da amostra para 100, qual será o valor da média? E o valor da

mediana? Comenta o resultado obtido. 

2. Consideremos os salários (em euros) de 10 trabalhadores de uma empresa:

475;  600;  600;  500;  1300;  1100;  500;  2000;  650;  490 

Calcula a média e a mediana dos salários e comenta os resultados obtidos. 

3. O Senhor Lopes tem algumas quantias em quatro bancos que pretende distribuir pelos seus 

quatros filhos. No banco A tem 1400 euros, no banco B tem 350 euros, no banco C tem 1200 

euros e no banco D tem 1650 euros.

Como deverá fazer o Senhor Lopes para cada filho ficar com igual quantia?
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