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1. Considere o conjunto de dados relativos ao número de horas mensal de estudo dos alunos 

da escola da Milene. 

10 15 11 3 8 25 19 21 

4 11 17 21 23 26 7 12 

15 16 14 13 17 22 24 23 

8 10 20 21 19 17 14 12 

17 16 15 18 21 26 3 0 

2 6       

1.1. Construa uma tabela de frequências com os dados agrupados em classes. 

1.2. Identifique a população em estudo e classifique a variável. 

1.3. Indique: 

1.3.1. a classe modal 

1.3.2. a classe mediana 

1.4. Considere agora que o número total de horas de estudo dos alunos inquiridos era 

distribuído de igual forma por todos, isto é, todos os alunos estudavam o mesmo número 

de horas mensalmente. Qual seria esse número de horas? 

1.5. Construa um histograma de frequências relativas acumuladas e identifique 

geometricamente o valor da mediana e do terceiro quartil. 

1.6. Utilizando os dados agrupados em classes, calcule o desvio padrão (2 c.d.). 

1.7. Qual a percentagem de alunos em que as horas de estudo estão no intervalo  ,x x   . 

Resolva esta alínea considerando dois casos: 

 todos os dados (2 c.d.) 

 os dados agrupados em classe (2 c.d.) 

1.8. Comente a afirmação “A distribuição de horas mensais de estudo dos alunos é 

aproximadamente normal.” 

 

2. Classifique, quanto à veracidade, cada uma das afirmações: 

2.1. O valor da média e da moda sofrem sempre alterações caso seja adicionado um novo 

elemento ao conjunto de dados. 

2.2. Apenas podemos calcular a média em variáveis quantitativas e a moda pode ser calculada 

em qualquer tipo de variável. 

2.3. A média e o desvio padrão são muito suscetíveis a alterações sempre que se 

adicione/retire um elemento ao conjunto de dados. 

2.4. Em duas turmas do 10 ano foi calculado o desvio padrão das notas na disciplina de 

português, tendo-se obtido o valor de 3,25 para a turma A e 2,18 para a turma B, logo a 

turma B tem as notas mais baixas. 
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3. A tabela seguinte ilustra um levantamento dos vencimentos mensais dos homens e 

mulheres nas várias empresas numa dada região. 

Vencimento Homens Mulheres 

 400,600  32 40 

 600,800  11 12 

 800,1000  9 7 

 1000,1200  14 14 

 1200,1400  8 6 

 1400,1600  4 2 

 1600,1800  2 0 

3.1. Para cada um dos géneros sexuais: 

3.1.1. Calcule o desvio padrão. 

3.1.2. Calcule  ,x x    e  2 , 2x x   . 

3.2. Alguma das distribuições tem caraterísticas de distribuição normal? 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!! 


