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01. Defina média aritmética simples. 

02. Defina média aritmética ponderada.  

03. Determinar a média da distribuição 

ix  if  
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Total 40 

 

Uma solução:  
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04. Um posto de gasolina registrou a seguinte distribuição de frequência para o número de litros 

de gasolina vendidos por carro em uma amostra de 100 carros. Calcule a média aritmética. 

GASOLINA VENDIDA 

(EM LITROS) 
Nº DE CARROS (fi) 

PONTO MÉDIO (xi) 

(li + ls)/2 
xifi 

0|----10 10 (0+10)/2=5               5                (5*10=50)              50 

10|----20 20 (10+20)/2=15         15          (15*20=300)        300 

20|----30 50 25 1250 

30|----40 15 35 525 

40|----50 5 45 225 

Total 100  2.350 
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Uma solução: 

2.350
23,5
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 05. Foi organizado um churrasco para comemorar a conclusão do curso de Pedagogia. Foram 

compradas as seguintes carnes aos respectivos preços:  

 
10 Kg de filé mignon a R$ 12,00 o Kg 

20 Kg de linguiça a R$ 7,00 o Kg 

10 Kg de picanha a R$ 16,00 o Kg 

 

Qual o valor médio do Kg de carne adquirida? 

Resposta: R$ 10,50  

06. Uma escola possui 18 professores. Um deles aposenta-se e é substituído por um professor de 

22 anos. Com isso, a média das idades dos professores diminui 2 anos. Qual a idade do professor 

que se aposentou? 

 

Resposta: 58 anos  

07. Calcular a estatura média de crianças em uma creche da cidade de Manaus, conforme a tabela 

abaixo. 

 
Resposta: 61 cm  

08. A média aritmética de 50 números é 38. Se dois dos números, 45 e 55, são suprimidos, a 

média aritmética passa a ser: 

a) 35,5  b) 37  c) 37,2  d) 37,5  e) 37,52 

09. Em um time de futebol, o jogador mais velho entre os onzes titulares foi substituído por um 

jogador de 16 anos. Isto fez com que a média de idade dos 11 jogadores diminuísse 2 anos. 

Calcule a idade do jogador mais velho que foi substituído. 

 

Resposta: 38 anos 
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10. Consideremos a distribuição de frequência abaixo, em relação a 34 famílias de até quatro 

filhos, sendo a variável o número de filhos do sexo masculino. Determine a quantidade média de 

meninos por família. 

 

 
 

Resposta: 2,29  

11. A média aritmética de um conjunto de 11 números é 45. Se o número 8 que está entre esses 

onze números for retirado do conjunto, a média aritmética dos números restantes será: 

 

a) 48,7  b) 48  c) 47,5  d) 42  e) 41,5 

 

12. Durante um jogo de futebol entre Vasco e Flamengo foi feita uma pesquisa de idades das 

duas torcidas. Constatou-se que a idade média da torcida em geral era 27 anos (independente da 

preferência). Qual a idade média dos torcedores do Flamengo, sabendo-se que se constituem 

60% da torcida presente no estádio e que os torcedores do Vasco têm em média 30 anos? 

 

Resposta: 25 anos 

13. Encontre a média da distribuição de frequências dada abaixo:  

 

 

Resposta: 21,44 

14. A média aritmética de n números positivos e distintos é 7. Retirando-se do conjunto desses 

números o número 5, a média aritmética dos números que restam passam a ser 8. O valor de n é: 

 

a) 2  b) 3  c) 5  d) 6  e) 9 
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15. Veja os resultados de uma pesquisa feita com um grupo de alunos sobre o número de idas à 

biblioteca durante um mês: 

 

 

Aproximadamente, a média ponderada dessa distribuição é: 

a) 1,4  b) 1,6  c) 1,8  d) 2,4  e) 2,6 

16. 65% dos alunos de uma escola para adultos têm média 20 anos. Considerando que 15% tem 

em média 30 anos e que a média geral é de 27,5 anos. Qual a média dos demais alunos?  

 

Resposta: 50 anos 

17. Em certa empresa trabalham 4 analistas de mercado, 2 supervisores, 1 chefe de seção e 1 

gerente que ganham, respectivamente: R$ 1.300,00; R$ 1.600,00; R$ 2.750,00, R$ 5.000,00. 

Qual o valor do salário médio desses funcionários?  

 

Resposta: R$ 2018,75 

18. A estatura média dos sócios de um clube é165 cm, sendo a dos homens 172 cm e a das 

mulheres 162 cm. Qual a porcentagem de mulheres no clube?  

 
Resposta: Mulheres 70% e homens 30% 

19. Em uma classe de 50 alunos, as notas obtidas formaram a seguinte distribuição:  

 

 
 
Calcule a nota média. 

Resposta: 5,92 
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20. Em uma amostra, realizada para se obter informação sobre a distribuição salarial de homens 

e mulheres, encontrou-se que o salário médio vale R$ 1.200,00. O salário médio observado para 

os homens foi de R$ 1.300,00 e para as mulheres foi de R$ 1.100,00. Assinale a opção correta e 

mostre os cálculos.  

a) O número de homens na amostra é igual ao de mulheres.  

b) O número de homens na amostra é o dobro do de mulheres.  

c) O número de homens na amostra é o triplo do de mulheres.  

d) O número de mulheres é o dobro do número de homens.  

e) O número de mulheres é o quádruplo do número de homens  

 
21. Os dados a seguir foram obtidos em indivíduos contaminados pelo veneno de um certo tipo 

de inseto e submetidos a tratamento. A variável de interesse Recup é definida como o tempo (em 

horas) entre a administração do tratamento e a recuperação do indivíduo. Os valores de Recup 

são os seguintes: 3, 90, 23, 46, 2, 42, 47, 37, 12, 51, 11, 1, 3, 3, 45, 3, 4, 11, 2, 8, 56, 39, 22, 16, 5 

e 52.  

 

a) Construa a Tabela de frequências para a variável Recup.  

b) Obtenha a média.  

 
Resposta: 

a)  

 

b) 26,38 

22. Em uma faculdade a média semestral de cada disciplina é calculada considerando as duas 

médias bimestrais com peso 3 cada uma e um exame final com peso 4. Se um aluno obtém 8,0 

no 1o bimestre; 9,0 no 2o bimestre e 9,6 no exame final de Estatística, qual será a sua média 

semestral (MS) em Estatística? 

a) 8,94  b) 8,95  c) 8,9   d) 8,93  e) 8,92 


