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Lista de Exercícios 2 
 

1) Defina o que é mediana e qual sua principal vantagem em relação à média. 
 

2) Defina o que é moda. 
 

3) Calcule a média, mediana e a moda, das alturas (em centímetros) de uma 
amostra de alunos de Princípios de Bioestatística: 
 

185 169 161 178 172 175 
156 173 178 190 180  

 

 
4) Os dados apresentados a seguir referem-se ao tempo (em min) que uma 

amostra de 16 pessoas esperaram pelo atendimento em um hospital de 
referência na capital do estado: 
 

8,49 5,23 2,91 5,80 5,62 5,98 6,51 6,62 

4,08 6,61 5,27 9,30 3,86 6,31 6,78 7,81 

Com base nos dados, calcule a média, a mediana e a moda desses dados. 
 
 

5) Calcule a média, mediana e a moda para os dados a seguir: 
 
Distribuição do número e percentual de nascidos vivos, segundo 
número de gestações prévias da mãe. MT, 2011. 

Nº de 
gestações 

prévias 
Nº % 

0 17   34,0 
1 12   24,0 
2 15   30,0 
3  4     8,0 
4  2     4,0 

Total 50 100,0 
     FONTE: Hospital FSP 
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6) Calcule a média, mediana e a moda para os dados apresentados a seguir: 

 

Distribuição do número de pacientes segundo idade. 

Programa A. Centro de Saúde X, primeiro semestre de 2009. 

Idade
 (em anos)

Nº

10├ 15 10
15├ 20 15
20├ 25 60
25├ 30 65
30├ 35 40
35├ 40 50
40├ 45 30
Total 270  

FONTE: Centro de Saúde X  

 
7) Defina o que é variância e desvio-padrão. 

 
8) Calcule a variância, o desvio padrão, amplitude, os quartis (1º quartil, 2º quartil 

e 3º quartil) utilizando os dados do exercício 3. 
 
 

9) Os dados a seguir são provenientes de um estudo que avalia o crescimento de 
crianças de 7 a 10 anos de uma escola pública do município de São Paulo no 
ano de 2022. Os dados apresentados são de uma amostra de 16 meninos e 16 
meninas para os quais foram aferidos a circunferência do braço (cm): 

 

 
a) Calcule a circunferência do braço (cm) média, mediana e os quartis para cada 

sexo. 
 

b) Calcule a variância, o desvio-padrão e o coeficiente de variação da 
circunferência do braço para cada sexo. 

 
c) Meninos e meninas possuem o mesmo grau de dispersão? 

 
d) Os dados dos meninos e meninas são simétricos? Justifique calculando os 

respectivos Coeficientes de Assimetria. 
 

e) Calcule as Curtoses (k) para cada grupo e classifique-os. 


