
Noções de Estatística

01. Se um conjunto de dados é ordenado em ordem de grandeza, o valor médio (ou média 
aritmética dos dois valores médios) que divide o conjunto em duas partes iguais é a mediana. Por 
extensão desse conceito, pode-se pensar nos valores que dividem o conjunto em quatro partes 
iguais, que são chamados de quartis.

02. Em um rol onde temos os seguintes valores: 2; 4; 8; 10; 15; 20 e 25, podemos afirmar que a 
mediana é 10.

03. Em um rol onde os valores em ordem crescente são: 5; 5; 6; 6; 6; 8; 8; 9; 9 e 9. Podemos 
afirmar que a moda é 6.

04. Quando a média aritmética é igual a moda e esta é igual à mediana, podemos afirmar que 
temos uma distribuição simétrica.

05. Para calcularmos a frequência relativa de uma determinada classe em uma distribuição de 
frequência dividimos a frequência da classe pelo total das frequências.

Gabarito: 

01. C
Comentários: Os quartis são chamados separatrizes da mediana. Havendo o primeiro, segundo e 
terceiro quartil, sendo que o segundo quartil é sempre igual à mediana.

02. C
Comentários: A mediana para dados não-grupados representa o valor central. Colocados em 
ordem crescente ou decrescente, basta vermos qual o valor posicionado no meio. Neste caso é o 
10, pois existem 3 valores abaixo dele e 3 acima, independente de quais sejam.

03. E
Comentários: Neste caso, o rol possui duas modas, ou seja, dois valores que se repetem com a 
mesma quantidade, no caso, 3. Então, temos um rol bimodal, onde as modas são 6 e 9.

04. C
Comentários: Neste caso, quando formos representar estas posições graficamente, podemos 
chamá-la de distribuição em forma de sino.

05. C
Comentários: Devemos fazer este procedimento para todas as classes. Caso a divisão não dê 
exata, fazemos o arrendondamento. O total das frequências relativas sempre é igual a 1.


