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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Agrupamento de Escolas de Algoz 
 

 

          TAREFA Nº 0.3 _ 8º ANO 
TEMA: ORGANIZAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Fevereiro de 2011   

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS     DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  
 

1. Considera os seguintes dados: 

23,   20,   14,   13,   17,   21,   29,   31,   10,   12,   11,   21,   5,   36,   19 

a) Indica a moda, a média e a mediana deste conjunto de números. 

b) Acrescenta ou tira apenas um dado da lista acima, de maneira a que o novo conjunto de 

dados:                i)   tenha uma mediana de 18,5; 

                          ii)  não tenha moda; 
 

2. Encontra cinco números inteiros entre 10 e 20 inclusive (os números podem repetir-se) 

em que:        a)   a sua média e mediana sejam iguais; 

              b)   a média seja inferior à mediana; 

 

3. A Mariana teve 85% no primeiro teste de História e 90% no segundo e ainda falta fazer o 

terceiro teste do período. Se o professor de História der Muito Bom ou nível 5 a um aluno 

que tenha na média dos seus testes pelo menos 90%, quanto tem a Mariana de tirar no 

próximo teste para garantir essa nota? 

 

4. Numa escola, foi realizado um inquérito a um grupo de alunos sobre o respectivo peso. A 

escola tem 720 alunos e inquiriram-se 36. Os dados recolhidos foram organizados numa 

tabela. 

 

 

 

 

a) Que percentagem de alunos da escola foi inquirida? Apresenta o resultado com 1 c.d. 

b) Relativamente aos dados recolhidos, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A) 25% dos jovens têm peso acima dos 53 kg. 

(B) 25% dos jovens têm peso inferior a 49 kg. 

(C) 75% dos jovens têm peso superior a 49 kg. 

(D) 50% dos jovens têm peso inferior a 53kg. 

c) O peso mediano dos alunos inquiridos é de 51,5 kg. Explica o significado desta 

afirmação. 

Peso (Kg) 45 49 50 53 55 60 62 63 

Nº de alunos 5 7 6 10 2 2 1 3 


