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1. i.Definir os conceitos de poboación e mostra e pór un exemplo de cada un deles.
ii.Cando se convocan unhas eleicións, todas as persoas maiores de 18  anos poden votar. Os 

dados obtidos constitúen unha mostra? Razona a resposta.

2. Definir  o conceito de variábel estatística, indicando os distintos tipos que existen, e pór un 
exemplo de cada tipo.

3. Un conxunto de 25  valores teñen média x=12 . Calcular o valor dun novo dado para que a 
média pase a ser 12,2 .

4. i.Comentar a utilidade das medidas de dispersión.
ii.Duas mostras diferentes teñen a mesma média,  x=8  e as suas desviacións típicas son 

σ1=1,45  e  σ2=1,57 . Calcular en cada un dos dous casos o coeficiente de variación e 
indicar de xeito razonado cal das duas mostras presenta maior dispersión.

5. Sexa a mostra: 
2 3 6 4 6 2 5 1 1 3
5 4 5 3 2 1 5 3 2 4

Facer unha táboa de valores coas frecuéncias absolutas, relativas, acumuladas e acumuladas 
relativas, e utilizando a táboa anterior calcular:

i.a média, a moda, a mediana e os cuartís 1º e 3º;
ii.o rango, a desviación média, a varianza, a desviación típica e o coeficiente de variación;
iii.representar  graficamente  os  dados  utilizando  un  diagrama  de  barras  e  un  diagrama  de 

sectores.

6. Sexa a mostra: 
153 165 166 142 160 141 157 163 155 158
149 150 161 158 146 147 152 162 160 149

Facer unha táboa de valores, agrupando en intervalos de amplitude 5 , coas marcas de clase, 
frecuéncias  absolutas,  relativas,  acumuladas  e  acumuladas  relativas,  e  utilizando  a  táboa 
anterior calcular:

i.a média, a moda, a mediana e os cuartís 1º e 3º;
ii.o rango, a desviación média, a varianza, a desviación típica e o coeficiente de variación;
iii.representar graficamente os dados utilizando un histograma e un diagrama de sectores.

7. i.Definir os conceitos de experimento aleatório e experimento determinista, e pór un exemplo 
de cada tipo.
ii.Definir os conceitos de espazo mostral e suceso e pór un exemplo de cada un deles.
iii.Indicar os distintos tipos de sucesos que existen e pór un exemplo de cada tipo.

8. i.No experimento que consiste en tirar dous dados, escreber o espazo mostral e os sucesos 
A="a suma dos dous resultados é par", B="polo menos un dos dous resultados é un  5 " e 
C="o maior dos dous números obtidos é 3 ".
ii.Escreber os sucesos: A , A∪B , A∩C , A∩C , B∪C .

9. Nunha caixa hai 5  bólas vermellas, 3  brancas e 2  azuis. Extrae-se unha bóla e anota-se a 
cor. Calcular a probabilidade de que non sexa branca.
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10. Elixe-se ao chou un número entre os primeiros  100  naturais (a partir  do  1 ).  Calcular  a 
probabilidade dos sucesos A="saír un número maior que 15  e menor que 29 " e B="saír un 
cuadrado perfeito".

11. Dunha baralla de  40  cartas extrae-se unha. Calcular a probabilidade dos sucesos A="saír 
copas ou figura" e B="non saír un sete nen tampouco unha espada".

12. Lanzamos dous dados e fixámonos na suma das puntuacións. Calcular a probabilidade de que 
sexa un número impar e de que sexa un número maior que 9 .

13. Con un 1 , un 2  e un 3  formamos todos os números de tres cifras posibles. Se eliximos un 
destes ao chou, calcular a probabilidade de que sexa maior que 130 .

14. A probabilidade dun suceso A  é p(A)=0.8 . Calcular a do suceso contrario.

15. As probabilidades  de dous sucesos son  p(A)=0.7  e  p(B)=0.6 ,  e  a  probabilidade  da 
interseción de ambos é p(A∩B)=0.35 . Calcular a probabilidade da unión A∪B .

16. Se consideramos dous sucesos A  e B  dun experimento aleatorio, de xeito que p(A)=0.5 , 
p(A∪B)=0.8  e p(A∩B)=0.2 ; calcular p(B) .

17. Un dado está  trucado de maneira  que a probabilidade  de sacar  un número par  é  0.64 ; 
calcular a probabilidade de sacar un 1  ou un 3 , sabendo que p(1)=p(3)=p (5) .

18. Nun restaurante oferecen un menú que consta de primeiro prato a elixir entre salada, pasta ou 
legumes, un segundo prato a elixir entre carne ou peixe e sobremesa a elixir entre fruta ou 
xelado. Se se escolle o menú ao chou, que probabilidade hai de que conteña salada ou peixe?

19. Tiramos unha moeda ao ar e observamos que en  2.500  tiradas,  saiu cara  726  veces. 
Calcular a porcentaxe de veces que saiu cara. Podemos afirmar que a moeda está trucada? 
Cal seria o valor adecuado para a probabilidade de obter cara, arredondando a duas cifras 
decimais significativas?


