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• Neste trabalho vamos defenir média, moda e a 
mediana de um conjunto de dados. 

• Vamos verificar se a média é uma medida de 
tendência central representativa do número de casos 
positivos de Covid-19 em Portugal e Angola. 

• Vamos analisar a média, moda e a mediana de um 
conjunto de dados. 

 

Introdução: 
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•Revisão de literatura:  

O covid-19 é uma 
doença que está a afetar 
bastante o mundo.  
O primeiro caso da 
Covid-19 apareceu em 
Dezembro de 2019, na 
China. 
Até agora, 11/03/2021, 
o número total de casos 
é  de 118119333 e cerca 
de 2621944 de mortes e 
66926960 de 
recuperados. 

SOBRE O COVID-19:  MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 

-Evitar ir para espaços 
aglomerados ( não sair 
com frequência); 
-Usar sempre máscara 
em espaços públicos; 
-Usar álcool em gel com 
frequência; 
Desinfetar produtos 
comercializados; 
-Manter sempre o 
distanciamento físico.  

TEORIAS: 

Existem várias teorias 
mas vamos apresentar 
as mais populares. 
A primeira teoria é que 
a doença foi criada em 
laboratório para infetar 
os estados unidos. 
A segunda teoria é que 
veio dos morcegos que 
os chineses comem. 
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• •Organização e Tratamento de Dados:  

 (Moda, Média e Mediana) 
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DADOS(1): 

Dias do mês de 
fevereiro 

nºde casos de Covid-19 
em Angola 

nºde casos de Covid-19 
em Angola, escritos em 

notação científica 

nºe novos casos de 
Covid-19 em Portugal 

nº de casos de Covid-
19 em Angola, escritos 
em notação científica  

1 33 3,3x10¹  5805 5,805x10³  

2 71 7,1x10¹  5540 5,540x10³  

3 37 3,7x10¹  9083 9,083x10³  

4 59 5,9x10¹  7914 7,914x10³ 

5 34 3,4x10¹  6916 6,916x10³  

6 32 3,2x10¹  6132 6,132x10³  

7 24 2,4x10¹  3508 3,508x10³  

8 26 2,6x10¹  2505 2,505x10³  

9 51 5,1x10¹  2583 2,583x10³  

10 47 4,7x10¹ 4387 1,387x10³ 

11 51 5,1x10¹  3480 3,480x10³ 

12 33 3,3x10¹  2854 2,854x10³  

13 35 3,5x10¹  2856 2,856x10³  

14 37 3,7x10¹  1677 1,677x10³  



DADOS (2): 

Dias do mês de 
fevereiro 

nº de casos de Covid-
19 em Angola 

nº de casos de Covid-
19 em Angola, escritos 
em notação científica 

nº de novos casos de 
Covid-19 em Portugal 

nº de casos de Covid-
19 em Angola, escritos 
em notação científica  

15 15 1,5x10¹  1303 1,303x10³  

16 8 8x10  1502 1,502x10³  

17 11 1,1x10¹  2324 2,324x10³  

18 52 5,2x10¹  1944 1,944x10³  

19 26 2,6x10¹  1940 1,940x10³  

20 21 2,1x10¹  1570 1,570x10³  

21 84 8,4x10¹  1186 1,186x10³  

22 92 9,2x10¹  549 5,49x10² 

23 36 3,6x10¹  1032 1,032x10³  

24 56 5,6x10¹ 1480 1,480x10³ 

25 55 5,5x10¹  1160 1,160x10³ 

26 64 6,4x10¹  1021 1,021x10³  

27 23 2,3x10¹  1071 1,071x10³  

28 25 2,5x10¹  718 7,18x10² 



Moda: 
Nas estatística, a moda é o valor com a maior frequência ou que 
aparece mais vezes num conjunto de dados.  

EXEMPLO: 
1,2,3,4,5,5,6,7,8 
A moda é 5, pois 
repete-se duas vezes .  

Também existem casos 
em que não existe 
moda. 
 

EXEMPLO: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Quando não existe 
moda, dizemos que é 
amodal. 

A moda pode ser:  

-Bimodal: quando temos duas modas 
(1,2,2,3,3) 
-Trimodal: quando temos três modas 
(1,2,2,3,3,4,4,5) 
-Multimodal: quando temos quatro ou mais 
modas: (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7)  
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Moda de Angola e de Portugal: 

33,71,37,59,34,32,24,26,51,47,51,33,35,37,15,
8,11,52,26,21,84,92,36,56,55,64,23,25 

Angola: 

A Moda do número de casos da 
Covid-19 em Angola é 33, 37 e 51, 
trimodal. 

Portugal: 
5805,5540,9083,7914,6916,6132,3508,2505,2583,4387,3
480,2854,2856,1677,1303,1502,2324,1944,1940,1570,11
86,549,1032,1480,1160,1027,1071,718 

É amodal. 
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Média: 
Na estatística, a média é uma medida de tendência central. 

A média diz-se representativa dos dados quando a mesma é 
equivalente ao conjunto de dados. 
 
Para calcular a média, fazemos uma soma de todos os números 
do conjunto de dados e dividimos pelo número de número que 
somámos. 
A média diz-se representativa dos dados quando a média é 
mais ou menos equivalente ao conjunto de dados.    

EXEMPLO: 
2,4,6,8,10,12,14 
(2+4+6+8+10+12+14):7= 56:7=8  no caso a 
média é representativa dos dados  
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Média de Angola: 
(8+11+15+21+23+24+25+26+32+33+33+34+35+36+37+37+47+51+51+52+55+56+64+84+92):28=874:28=31,2  

A média do número de casos de covid-19 em Angola é 31,2. 

A média não é representativa do conjunto de dados, 
porque  num dia temos 8 casos e no outro temos 92 casos. 
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Média de Portugal: 
(549+718+1027+1032+1071+1160+1186+1303+1486+1502+1570+1677+1940+1944+2324+2505+2583+2854+2856+  
3480+3508+4307+5540+5805+6132+6932+7914+9083):28 =83988:28=2999,6  

A média do número de casos de covid-19 de Portugal é 2999,6. 

A média não é representativa do conjunto de dados, porque 
num dia temos 549 casos e no outro temos 9083 casos. 
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Mediana: 
Mediana é o valor que separa a metade maior e a 
metade menor de um conjunto de dados. Em 
termos mais simples, a mediana pode ser o valor 
do meio de um conjunto de dados. 
Para calcular a mediana temos de ver se o “n” é 
par ou ímpar. 
Se for par utilizamos: 
N:2  e  N:2+1 

Se for ímpar utilizamos: 
(N+1):2  

EXEMPLO: 
 

2,4,6,8,10,12 
N=6 Par 
N:2=6:2=3 
N:2+1=6:2+1=3+1=4 
Me= (X3+X4):2= (6+8)=14:2=7 
(X3= posição de 3, é o número que ocupa o espaço 3) 
 

A mediana está entre o número 6 e o número 7. 

2,4,6,8,10,12,14 
N=7 ímpar 
 

(n+1):2= (7+1):2= 8:2=4 
X4=8 
 

A mediana está na posição 4 ou seja é 8. 
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Mediana de Angola: 
8,11,15,21,23,24,25,26,32,33,33,34,35,36,37,37,47,51,51,52,55,56,64,84,92. 

N=28-par 

N/2=28/2=14 

(N/2)+1=28/2+1=14+1=15 

Me= (X14+X15)/2=(36+37)/2=36,5 

A mediana é 36,5. 
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Mediana de Portugal: 
549,718,1027,1032,1071,1160,1186,1303,1486,1502,1570,1677,1940,1944,2324,2505,2583,2854,2856, 
3480,3508,4307,5540,5805,6132,6932,7914,9083 

N=28-par 

N/2=28/2=14 

(N/2)+1=28/2+1=14+1=15 

Me=(X14+X15)/2=1944+2324/2=2134 

A mediana é 2134. 
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Conclusão: 

• Portugal apresenta muitos mais casos que Angola 
devido possívelmente à omissão e aos poucos testes 
realizados em Angola. 
 
• Pelos resultados da moda, da média, da mediana e até 
mesmo pelos gráficos podemos ver que o mês de 
fevereiro de 2021 em Portugal foi crítico, o mesmo podia 
aplicar-se em Angola se tivessem mais condições de 
testagem de pessoas. 

 
• Podemos perceber que a média do número de casos da 
covid-19 em Portugal é mais alta do que a média do 
número de casos da covid-19 em Angola. 

 



Referências bibliográficas: 

• Para obter os dados do número de casos de covid-19 
em Portugal e Angola fomos ao site da DGS. 

• Também utilizamos os apontamentos que a Professora 
de matemática forneceu para fazer os cálculos. 


