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Introdução 

• O SARS-COV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos 
em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. 

• Pensa-se que o SARS-COV-2 seja de origem animal. 

• O surto inicial originou uma pandemia à escala mundial. 

• Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias 
doenças respiratórias. 

• Com a realização deste trabalho pretendemos comparar os números 
de casos de indivíduos infetados durante o mês de fevereiro de 2021 
entre Angola e Portugal. 

• Neste trabalho vamos calcular a média, a moda e a mediana destes 
dois países. 



Revisão de literatura  

• Até à data da realização deste trabalho, a 
comunidade científica ainda sabe pouco sobre o 
covid-19 

• Todos os países estão empenhados em descobrir 
mais vacinas com maior eficácia das que já existem. 

• Temem-se os efeitos secundários da vacinação. 
Também não se sabe ao certo as sequelas que esta 
doença pode deixar nos seus portadores. 

 



Como evitar o  
covid-19 
• Usar máscara. 

• Desinfetar as mãos com álcool 
gel. 

• Manter a distancia social. 



Dias do mês de 
fevereiro 

Número de casos de 
covid em Portugal 

Número de novos 

casos de covid-19 

em Portugal em 

notação científica 

Número de casos de 

covid em Angola  

Número de novos 

casos de covid-19 

em angola em 

notação científica 

1 5805 5,805X103 33 3,3X101 

2 5540 5,54X103 71 7,1X101 

3 9083 9,083X103 37 3,7X101 

4 7914 7,914X103 59 5,9X101 

5 6916 6,916X103 34 3,4X101 

6 6132 6,132X103 32 3,2X101 

7 3508 3,508X103 24 2,4X101 

8 2505 2,505X103 26 2,6X101 

9 2583 2,583X103 51 5,1X101 

10 4387 4,387X103 47 4,7X101 

11 3480 3,48X103 51 5,1X101 

12 2854 2,854X103 33 3,3X101 

13 2856 2,856X103 35 3.5X101 



Dias do mês de 
fevereiro 

Número de casos de 
covid em Portugal 
 

Número de novos 
casos de covid-19 
em Portugal em 
notação científica 

Número de casos de 
covid em Angola  
 

Número de novos 
casos de covid-19 
em angola em 
notação científica 

14 1677 1,677X103 37 3,7X101 

15 1303 1,303X103 15 1,5X101 

16 1502 1,502X103 8 8 

17 2324 2,324X103 11 1,1X101 

18 1944 1,944X103 52 5,2X101 

19 1940 1,94X103 26 2,6X101 

20 1570 1,57X103 21 2,1X101 

21 1186 1,186X103 20 2X101 

22 549 5,49X102 29 2,9X101 

23 1032 1,032X103 36 3,6X101 

24 1480 1,48X103 56 5,6X101 

25 1160 1,16X103 55 5,5X101 

26 1027 1,027X103 64 6,4X101 

27 1071 1,071X103 23 2,3X101 

28 718 7,18X102 25 2,5X101 



Média 

PORTUGAL 

• 5805+5540+9083+7914+6916+6132+3508+2505+2583+4387+3480+2854+2856+1303+1502+2324+1944+19

40+1570+1186+549+1032+1480+1160+1027+1071+718= 83988 

• 83988/28=2999,6 

 

Média de casos em Portugal – 2999,6 por dia 

 

   ANGOLA 

• 33+71+37+59+34+32+24+26+51+47+51+33+35+37+15+8+11+52+26+21+20+29+36+56+55+64+23+25=874 

• 874/28=31,2 

 

 



Moda 

• PORTUGAL 
• 5805-5540-9083-7914-6916-6132-3508-2505-2583-4387-3480-2854-2856-1303-1502-2324-1944-1940-

1570-1186-549-1032-1480-1160-1027-1071-718 

 

Os casos de covid em Portugal são amoedais 

 

•  ANGOLA 
33-71-37-59-34-32-24-26-51-47-51-33-35-37-15-8-11-52-26-21-20-29-36-56-55-64-23-25 
A moda de Angola é 33 37 51 

 

 



Mediana  
Portugal 

5805-5540-9083-7914-6916-6132-3508-2505-2583-4387-3480-2854-2856-1303-1502-2324-1944-1940-1570-
1186-549-1032-1480-1160-1027-1071-718 

N/2=28/2=14 

N/2+1=28/2+1=15 

1944+2324/2=2134 

A media é 2134 

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/2=28/2=14 

N/+1=14+1=15 

36+37/2=36,5 



Conclusão 

• Estas diferenças de valores de casos de Covid, no mês de fevereiro, em 
Portugal devem-se a 

• uma terceira vaga identificada pelas várias organizações de saúde que 
estudam esta doença. 

• Neste mês foram testadas mais pessoas em Portugal, como medida de 
travar a propagação da doença. 

• Os baixos valores de infetados registados em Angola devem-se a medidas 
diferentes detestagem dos indivíduos. Essas testagens são baixas, o que 
pode explicar os baixos números de infetados. 

• Ao realizarmos este trabalho conseguimos perceber como a matemática é 
importante no tratamento de situações reais. 

• O cálculo da média, moda e mediana permite-nos comparar e avaliar a 
situação de pandemia nestes dois países. 



Referências bibliográficas  

• Obtivemos estes dados no site da DGS 


