
EIXO TEMÁTICO IV: TRATAMENTO DE DADOS 

Tema 1: Representação gráfica e média aritmética 

Tópico 24: Média aritmética 

 

 

Objetivos: 

·           Conceituar e interpretar o significado de média aritmética de um conjunto de dados numéricos.  

·           Aplicar o conceito e as interpretações na resolução de problemas.  

Providências para a realização da atividade: 

É recomendável a leitura da OP 32 – Média Aritmética.  

Cópias xerox do texto intitulado: “ Estudo dirigido – Média Aritmética”  apresentado logo a seguir.  

Pré-requisitos: 

Interpretação de texto e operações com números racionais na forma decimal e fracionária.  

Descrição dos procedimentos: 

1)     Com o objetivo de verificar a existência e o nível de conhecimentos  prévios  antecipar o estudo dirigido de 

uma discussão coletiva sobre o significado de expressões tais como:  

  

        Trabalho em média 8 horas por dia durante a semana.  

        O tempo médio de vida do brasileiro é de 65 anos.  

        Viajamos a uma velocidade média de 80 km por hora.  

        A média de gols por partida no campeonato brasileiro de futebol é 3,65.  

        O salário médio dos empregados da empresa X é de R$ 450,00.  

  

2)     Encaminhar discussão procurando levar os alunos a concluir que “a média aritmética de uma lista de 

números é um valor que pode substituir todos os números da lista sem alterar a soma dessa listagem”  

  

3)      Após a discussão, apresentar a definição formal do conceito de média aritmética de uma lista de 

números, a saber:  

  

DEFINIÇÃO: A média aritmética de uma lista de n números x1, x2¸..., xn é um número M tal que x1 + x2 +¸...,+  xn 

=  M + M + ... + M = nM, assim, a média aritmética se expressa como :  

  



4)     Distribuir para os alunos (ou grupos) o texto a seguir.  

  

5)     Discutir as soluções apresentadas pelos alunos (ou grupos) e fazer os comentários pertinentes.  

  

Estudo dirigido – Média Aritmética  

  

Ao resolver os exercícios e responder as perguntas desse estudo dirigido tenha como referência a seguinte 

definição:  

  

DEFINIÇÃO: A média aritmética de uma lista de n números x1, x2¸..., xn é um número M tal que x1 + x2 +¸...,+  xn 

=  M + M + ... + M = nM, assim, a média aritmética se expressa como: .  

Exercício 1: As notas de Paulo em seis provas de matemática foram 6, 8, 7, 4, 9 e 8.  

  

a.      Qual a média aritmética das seis notas de Paulo?  

b.      Se as seis notas de Paulo fossem 5, 9, 6, 5, 7 e 10, qual seria essa média?  

c.      Paulo poderia obter a mesma média com outras seis notas. Dê um exemplo de um conjunto de seis 

notas cuja média seja a mesma do item a.  

d.      Suponha que Paulo obteve a mesma nota em todas as seis provas. Qual nota foi essa se a média 

delas foi a mesma do item a?  

  

Exercício 2: Uma empresa produziu, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, 500, 

250 e 150 unidades de um determinado produto.  

  

a.      Qual foi a produção média mensal desse produto durante esse primeiro trimestre?  

b.      Em qual dos meses desse período a produção foi igual a média?  

c.     Se o número de unidades produzidas por mês fosse sempre o mesmo, qual deveria ser esse número 

para que a quantidade produzida no trimestre fosse exatamente a mesma registrada no enunciado 

do problema?  

d.    Suponha que p1 , p2  e  p3  sejam, respectivamente, o número de unidades produzidas em janeiro, 

fevereiro e março e que M seja sempre o  mesmo número de unidades produzidas em cada um 

desses três meses. Relacione, por uma fórmula, p1 , p2 ,  p3  e M.  

  

Exercício 3: A tabela abaixo mostra o número de camisetas produzidas por uma confecção nos meses de 

janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2004.  

   

Mês / Ano  N
o
 camisetas produzidas  

Jan/2004  1600  



Fev/2004  1850  

Mar/2004  1000  

Abr/2004  700  

Mai/2004  850  

   

   

a.      Qual a média do número de  camisetas produzidas nesse período?  

b.      Em qual dos meses do período a produção foi igual a média?  

c.      Se a produção mensal fosse constante que número de camisetas deveria ser produzido para que a 

produção total,  no período, não se alterasse?  

d.      Complete a tabela a seguir, colocando na última coluna a diferença P – M, onde P e a produção do 

mês e M é a produção mensal média. Observe que algumas diferenças são números negativos. 

Porque isso acontece?  

   

Mês / Ano  N
o
 camisetas produzidas  P – M  

Jan/2004  1600     

Fev/2004  1850     

Mar/2004  1000     

Abr/2004  700     

Mai/2004  850     

SOMA  6000     

   

e.      Escreva um breve comentário sobre a seguinte afirmação: “no cálculo da média aritmética os 

excessos compensam as faltas”  

  

Exercício 4: Um comerciante de uma determinada cidade decide vender apenas calçados de número 37, pois 

esta é a média dos tamanhos usados pelos habitantes da cidade.  

  

Escreva um breve comentário sobre a decisão tomada pelo comerciante.  

  

Exercício 5: O resultado médio diário das vendas de uma padaria é de R$ 800,00.  

  

Ao verificar os registros diários das vendas visto na tabela a seguir o gerente constatou que faltava um deles. 

Complete-a com o número que está faltando.  

   



Dia da semana  Vendas do dia em Reais  

Segunda  500  

Terça     

Quarta  900  

Quinta  1000  

Sexta  1200  

 

Possíveis dificuldades: 

É recomendável que o professor acompanhe o trabalho dos grupos para orientá-los nas eventuais 

dificuldades de interpretação e execução das tarefas propostas.  

Alerta para riscos: 

Não há.  

Glossário: 

Não há.  
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