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1. Para cada uma das situações descritas identifique a população, a variável estatística e a 

classificação da variável estatística. 

1.1. Estudo feito aos habitantes da cidade de Olhão com a finalidade de perceber qual a 

preferência nos pratos típicos. 

1.2. Análise da qualidade dos fósforos de uma fábrica. 

1.3. Estudo sobre a quantidade de golos marcados em cada jornada do campeonato português 

de futebol. 

 

2. No âmbito da disciplina de MACS, a turma da Micas elaborou uma tabela de frequências 

absolutas e relativas com o objetivo de análise da quantidade de irmãos de cada aluno. 

Esses dados foram registados na tabela seguinte: 

xi fi Fi fri Fri (%) 

0  6   

1 8    

2 6 20 0,24  

3   0,08  

4    92 

5  25   

2.1. Indique: 

2.1.1. a população 

2.1.2. o tipo de estudo 

2.1.3. a variável e classifique-a 

2.1.4. a unidade estatística 

2.2. Complete a tabela de frequências 

2.3. Determine: 

2.3.1. a moda 

2.3.2. a média 

2.3.3. a mediana 

2.4. Comente a afirmação da Micas. 

“Mais de metade da turma tem menos de 2 irmãos mas quem tem 5 irmãos é um quarto 

dos alunos que têm no mínimo 2 irmãos.” 

2.5. No caso de um aluno com maior número de irmãos deixar de fazer parte da turma e entrar 

um novo elemento com quatro irmãos, qual ou quais as medidas de tendência central 

calculadas em 2.3. que se mantêm inalteradas? 

 

 



 macs10 

estatística, medidas de localização – ficha 01 

 

www.matematicaonline.pt 

geral@matematicaonline.pt 

2 / 4 

 

3. Sabe-se que a mediana das alturas de seis alunos é 1,61 m e cinco deles têm as alturas 

1,73 1,53 1,58 1,59 1,68 

Determine a média das alturas e interprete o valor obtido. 

 

4. Considere uma amostra com 1425 indivíduos com vista à análise estatística de uma 

determinada variável quantitativa contínua em que o valor máximo é de 245 e a amplitude 

amostral é de 165. 

4.1. No caso de se querer agrupar os dados em classes, qual o número de classes a considerar? 

4.2. Considerando 25 como a amplitude das classes e que a mediana dos dados é 180, qual a 

classe da mediana? 

 

5. Numa prova de ciclismo amador os tempos de realizados foram: 

170 240 185 193 201 162 178 148 198 187 

181 180 168 159 190 193 187 183 196 199 

205 210 192 183 176 194 196 151 175 189 

194 214 206 183 185 192 190 181 179 197 

Nota: O tempo de duração da prova foi considerado em minutos 

5.1. Construa uma tabela de frequências absolutas e relativas com os dados agrupados em 

classes. 

5.2. Indique: 

5.2.1. a classe modal 

5.2.2. a média 

5.2.3. a classe da mediana 

5.3. Construa um histograma com os dados obtidos e faça um pequeno comentário à 

representação gráfica. 

 

6. O gráfico ao lado reflete os gostos 

musicais de uma população com jovens 

entre os 13 e 16 anos de idade de uma 

determinada cidade. 

6.1. Qual o efetivo da amostra? 

6.2. Qual a variável em estudo e a sua 

classificação? 

6.3. Construa um gráfico de colunas 

relativas aos gostos musicais dos 

jovens. 
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6.4. Considere as afirmações: 

I. Para a variável em estudo a moda é Pop/Rock, a média é 2125 e a mediana é 

1275. 

II. Para a variável em estudo não existem as medidas de tendência central, moda, 

média e mediana. 

III. Para a variável em estudo a moda é Pop/Rock e não existe média nem mediana. 

Assinale a opção correta: 

(A) I é verdadeira, II e III falsas (B) I, II e III são verdadeiras 

(C) Apenas III é falsa (D) Apenas III é verdadeira 

 

7. Um grupo de profissionais de terapias alternativas pretende mostrar a taxa de sucesso face 

ao tratamento convencional. Para isso, recolheram-se duas amostras com pacientes que lhes 

tinham sido diagnosticados estados clínicos idênticos, tendo-se registado o nível de 

recuperação e o tempo de duração do tratamento. 

Terapias alternativas  Terapias convencionais 

Nível de 

recuperação 

Tempo de 

tratamento 
 

Nível de 

recuperação 

Tempo de 

tratamento 

A 4  B 8,5 

B 3,5  C 6 

A 5  C 12,5 

A 4,5  B 12 

C 3  A 16 

B 5  B 15 

A 6  C 17,5 

A 7,5  A 20 

Nota: Nível de recuperação: A (Recuperação total); B (Grande recuperação); C (Recuperação reduzida) 

 Tempo de tratamento em semanas 

7.1. Neste estudo estão presentes duas variáveis, identifique-as e classifique-as. 

7.2. Elabora um gráfico de colunas comparativo dos níveis de recuperação dos dois tipos de 

terapias. 

7.3. Calcule as medidas de localização, média, moda e mediana dos dois tratamentos e nas 

variáveis em que se aplique. 

7.4. Construa o diagrama de extremos e quartis e elabore um comentário conclusivo que o 

grupo de profissionais poderia ter feito sobre o estudo. 
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8. Na tabela abaixo encontram-se os registos feios por uma empresa de aluguer de automóveis 

no mês de agosto. 

Nº de automóveis alugados 

58 40 32 60 21 18 35 51 41 37 

23 25 33 65 72 68 55 51 36 46 

36 32 29 53 51 43 31 45 47 53 

45          

 

8.1. Construa uma tabela de frequências com os dados agrupados em classes, tendo em conta 

que a amplitude de cada classe será o menor número natural possível. 

8.2. Construa um histograma de frequências relativas acumuladas e determine 

geometricamente o valor aproximado da mediana e dos quartis. 

8.3. Indique: 

8.3.1. a classe mediana 

8.3.2. as classes a que pertencem Q1 e Q2 

8.4. Determine a localização geométrica da moda. 

 

 

Bom trabalho!! 


