
PROFESSOR MIGUEL ANGELO HENRIQUES    ANO LETIVO 2012/2013   
 1 

   

 

 

Diagrama de Caule e Folhas e de Extremos e Quartis  
 MATEMÁTICA 9º Ano 

Nome do aluno 

 
Data 

____/____/____ 

 

1. Um grupo de alunos de uma turma foi averiguar quantos segundos os alunos da turma 

conseguiam estar sem respirar. Fez esta experiência na turma e obteve os seguintes 

valores: 

 

59,   38,   47,   23,   48,   55,   37,   48,   53,   37,   52,   39,   54,   57, 

38,   46,   40,   41,   62,   63,   38,   65,   44,   68,   27,   35,   46,   60. 

 

Pode-se organizar este conjunto de dados utilizando uma representação gráfica do tipo seguinte: 

 

2         

         

         

         

6         

 

a) Quantos segundos esteve sem respirar o aluno que aguentou menos tempo? E o aluno 

que aguentou mais tempo? 

 

b) Indica a amplitude (diferença entre o maior e o menor valor) do tempo que este grupo 

consegue estar sem respirar. 

 

c) Qual é o tempo médio que estes alunos conseguem estar sem respirar? 

 

 

d) Qual é a percentagem de alunos que aguenta estar sem respirar mais tempo do que o 

tempo médio da turma? 

 

e) Ordena os dados de forma crescente e completa a frase: “Exactamente 50% dos alunos 

consegue estar sem respirar mais do que …… segundos.” (tempo mediano) 

 

 

Tarefa nº_13  



PROFESSOR MIGUEL ANGELO HENRIQUES    ANO LETIVO 2012/2013   
 2 

 

2. Observa os dados relativos ao número de segundos que um grupo de alunos consegue 

estar sem respirar. 

 

23,    27,    35,    37,    37,    38,    38,    38,    39,    40,    41,    44,    46,    46,    47,    48,    48,     52,    

53,    54,    55,    57,    59,    60,    62,    63,    65,    68. 

 

a) Calcula o tempo mediano. 

 

b) A mediana de um conjunto de dados divide-o em duas partes com o mesmo número de 

dados (neste caso 14/14). Calcula a mediana de cada uma dessas partes. Os valores 

obtidos chamam-se quartis – 1º quartil é a mediana da primeira metade dos dados; 3º 

quartil é a mediana da segunda metade dos dados. Os quartis dividem os dados em 

quatro partes iguais (neste caso 7 em cada parte). 

 
 

c) Cada uma das letras do esquema abaixo representa os extremos e os 

quartis deste conjunto de dados. Faz corresponder a cada uma das letras 

os extremos (mínimo e máximo) e os quartis (1º quartil, mediana e 

3ºquartil). 
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3. 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) ii)  não tenha moda; 
 

 

 

4. 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; 

 

 

5. 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? 

 

6. 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 
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7. Durante o passado mês de Julho, foram registadas as temperaturas diárias relativas a 

duas cidades portuguesas, Faro e Bragança. Os dados recolhidos encontram-se 

representados de seguida. 

 

 

 

 

a) Indica qual foi a variável em estudo e caracteriza-a. 

b) Indica como foi realizada a amostra em estudo. 

c) Qual foi a cidade que verificou a temperatura mais baixa em Julho? 

d) Qual das cidades teve maior amplitude térmica? 

e) Qual cidade registou as temperaturas mais altas? Justifica. 

f) Qual foi a percentagem de dias em que a temperatura de Faro foi superior à 

temperatura que corresponde ao 3º quartil da temperatura de Bragança? 

Justifica. 

g) Um meteorologista afirmou que, durante metade do mês de Julho, as 

temperaturas em Bragança tinham alcançado, no máximo, 25º. Concordas com a 

afirmação? Justifica. 

 

8. Durante o último inverno, registaram-se as seguintes temperaturas em diferentes 

locais da serra da estrela. 

- 11 - 8 - 2 - 10 0 5 

- 6 4 1 3 4 - 7 

a) Determina: 

i. A amplitude térmica verificada; 

ii. A média e a mediana das temperaturas; 

iii. A amplitude interquartis das temperaturas. 

 

 

b) Indica a percentagem de locais que registou temperaturas inferiores a 3,5ºC. 

Explica o teu raciocínio. 

 


