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I. Foi elaborado um questionário a 1000 pessoas escolhidas aleatoriamente na zona de Braga, 

no qual eram formuladas várias questões; antes de se proceder à análise dos resultados é 

necessário classificar as variáveis.  

Pretende-se que classifique as seguintes variáveis: possui computador, possui cartão de 

crédito, plafond do cartão de crédito, quantos empregos teve até à data, sexo, idade, salário 

actual, categoria profissional, habilitações literárias, caso tenha sido avaliado no ano transacto 

qual a avaliação obtida.  

 

II. Das situações a seguir descritas identifique para cada uma delas, a população, a amostra e a 

variável em estudo, classificando-a. 

A. Numa determinada fábrica procedeu-se ao registo do tempo de duração da deslocação 

casa→fábrica no período da manhã, isto foi feito para todos os trabalhadores. O 

objectivo é escolher um novo horário de início de laboração para os funcionários. 

B. Havendo a suspeita que muitos dos alunos do diurno de determinada Universidade têm 

um emprego (mesmo que em part-time) foi realizado um inquérito a 2500 alunos dos 

7000 inscritos no horário laboral. 

C. Com o objectivo de estimar a população residente na Comunidade Europeia, procedeu-

se ao registo da população, em milhões, de três dos países da UE escolhidos 

aleatoriamente.  

D. Com o objectivo de analisar a frequência com que um português com idade entre os 35 

e os 50 anos se desloca ao seu médico de família (para consultas de rotina/ano) foi 

elaborado um inquérito por telefone a 2000 famílias escolhidas aleatoriamente com um 

único critério em comum possuem telefone fixo, em cada telefonema só era recolhida 

informação sobre uma pessoa. 

E. Pretende-se efectuar um estudo sobre o número de pessoas dos agregados familiares 

de determinada cidade. Para tal efectuou-se um inquérito ao qual responderam 20 

agregados familiares. 

F. Observou-se durante uma hora os carros que passavam na ponte Vasco da Gama e 

classificou-se cada um de acordo com a dimensão, em pequeno, médio e grande. Com 

o objectivo de caracterizar o carro tipo da Ponte. 

G. Pretende-se estimar quanto é que as famílias Portuguesas gastam mensalmente em 

telefone, para tal recolheram-se os dados relativos a 1024 famílias. 
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III. Classifique as seguintes variáveis, justificando a sua resposta (e-Fólio A ano 

lectivo 2008/2009): 

a) Número de e-mails enviados diariamente por uma empresa, considere-se como 
amostra o último mês de laboração.  

b) Valor mensal do custo da Electricidade numa determinada habitação na cidade 
de Aveiro.  

c) Categorias existentes na carreira de docente do ensino universitário público.  

d) Custo do material escolar de um aluno do ensino básico.  

e) Resposta a um questionário: “Concorda com o número de livros existentes na 
biblioteca?” , o qual possui as seguintes opções: concorda plenamente, 
concorda, discorda, discorda totalmente.  

f) Resposta a um questionário: “Quantas vezes utilizou a biblioteca na semana 
transacta?”. 

IV. Das situações a seguir descritas identifique para cada uma delas, a população, a 
amostra e a variável em estudo, classificando-a (Exame 16/06/2009). 

a) Pretende-se analisar as movimentações sísmicas na zona do Alentejo, para 

efectuar possíveis projecções para o futuro próximo, sendo assim recolhem-se 

informações no Centro de Geofísica de Évora de 5 em 5 minutos ao longo do 

corrente ano. 

b)  Pretende-se efectuar um estudo sobre a escolaridade da população residente 

em Braga. Para tal foi efectuado um inquérito, cabendo a cada Junta de 

Freguesia garantir a recepção das respostas. Analisam-se todos os inquéritos 

recebidos. 

V. Considere as seguintes situações reais: 

1. Na sequência de diferentes problemas verificados no ensino secundário foi 

realizado um inquérito a um conjunto de professores efectivos de diferentes 

escolas e de todas as regiões do país. 

2. Com o objectivo de estudar a qualidade da alimentação das crianças que 

frequentam o ensino básico em território nacional foram seleccionadas 1500 

crianças seguindo os seguintes critérios: 

a. De diferentes escolas; 

b.  Estando representados todos os distritos do país; 

c. E, todas as crianças praticam pelo menos um desporto. 
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Nos dois casos apresentados indique se está perante uma boa amostra e justifique a 
sua resposta. 

VI. Comente as seguintes aplicações baseando-se nos seus conhecimentos de 
Estatística (e-Fólio A ano lectivo 2008/2009): 

a) Pretende-se estudar o efeito do café na adolescência. Para o efeito vai ser 

administrado durante 5 dias consecutivos um café a todos os alunos de uma 

turma de 8º ano que frequentam uma escola na região de Leiria. 

b) O Ministério da Educação pretende analisar os currículos de Matemática para o 

ensino básico, abriu concurso para todos os docentes de Matemática a nível 

nacional sendo depois seleccionados 50 professores, os quais durante um 

semestre elaborarão um inquérito sobre a pesquisa de conteúdos 

programáticos e análise do grau de compreensão para cada tema e nível de 

sucesso demonstrado pelos alunos. O inquérito será preenchido por 10% dos 

professores de matemática do ensino Básico escolhidos aleatoriamente. 

 

 

VII. Classifique quanto ao enviesamento e à precisão os casos descritos: 

a)   b)  
VIII. Dê um exemplo de uma amostra com pequeno enviesamento e pequena precisão. 

IX. Diga o que entende, de forma sucinta, por (Exame 16/06/2009):  

a) Intervalo de Confiança de 95%,  

b) Dados agrupados em classes.  

X. Com base na tabela apresentada na página seguinte extraída do portal do INE, responda às 
seguintes questões: 

a) Qual a frequência relativa de jovens (15-24 anos) residentes na Região Autónoma da 
Madeira face ao número de jovens residentes em Portugal. 

b) Qual a frequência relativa de Homens adultas (idade superior ou igual a 25 anos) face 
ao número de pessoas residentes em Portugal. 

c) Qual a frequência relativa do número de pessoas em idade de reforma e crianças face 
ao número de pessoas em idade laboral (25-64 anos) residentes em Portugal. 

d) Crie uma tabela de frequências absolutas e relativas para as diferentes faixas etárias as 
pessoas que residem em Portugal Continental, na região autónoma dos Açores e na 
região autónoma da Madeira. 
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e) Identifique o diagrama circular que mostre em número total a relação entre Homens e 

Mulheres residentes em Portugal. 

f) Identifique o diagrama circular que mostre em percentagem a relação entre residentes 
em Portugal continental na região autónoma dos Açores e na região autónoma da 
Madeira. 

 

XI. Com base na seguinte tabela extraída do portal do INE: 

Geographic localization (NUTS - 2002) Teaching staff of higher education (No.) by 
Geographic localization (NUTS - 2002) and 

Nature of institution; Annual 
Data reference period 

2005 

Nature of institution 

Total Public Private 

No.  No.  No.  

Portugal PT 37281   26098   11183   

Continente 1 36519   25450   11069   

Região Autónoma dos Açores 2 395   392   3   

Região Autónoma da Madeira 3 367   256   111   

Teaching staff of higher education (No.) by Geographic localization (NUTS - 2002) and Nature of institution;  
Annual - Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

This data last updated:May 31, 2007 

a) Qual a frequência relativa de professores do ensino superior na Ilha da Madeira. 

b) Qual a frequência relativa de professores do ensino público em Portugal Continental. 

c) Qual a frequência relativa do professores do ensino superior privado em Portugal. 
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d) Crie uma tabela de frequências absolutas e relativas para as duas classificações de 

professores do ensino superior que trabalham em Portugal Continental, na região 
autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira. 

XII. A seguinte tabela apresenta as respostas de 38 alunos de uma Escola, a um inquérito, em 
que se pedia que indicassem: Sexo (S), Idade (I), Número de Irmãos (NI), se tinham ou 
não Cartão de Crédito (CC), Altura em cm (A), Peso em Kg (P) e Desporto preferido (D): 

 

S I NI CC. A P D  S I NI CC. A P D 

M 15 1 S 160 62 Futebol  F 16 0 S 159 45 Ténis 

M 14 2 N 162 63 Volei  F 15 4 N 150 46 Basket 

F 14 0 N 155 52 Ténis  M 16 2 N 164 58 Vólei 

M 16 2 N 164 61 Futebol  F 14 2 S 160 57 Ténis 

F 15 3 N 158 50 Andebol  M 16 3 S 155 46 Natação 

F 14 1 S 159 51 Ténis  M 15 1 S 157 49 Futebol 

F 14 2 S 161 50 Basket  M 15 1 N 163 57 Vólei 

F 15 0 N 157 50 Ginástica  F 15 6 N 154 54 Ténis 

M 16 1 N 162 61 Futebol  F 16 1 S 156 51 Natação 

F 16 2 N 160 49 Natação  F 14 2 N 158 52 Ginástica 

M 15 3 N 163 63 Ténis  M 15 2 S 159 47 Futebol 

F 15 4 S 161 49 Basket  F 15 0 N 161 60 Ténis 

M 17 0 S 165 65 Ténis  M 14 0 N 162 52 Andebol 

M 15 1 S 162 61 Natação  F 16 2 N 159 50 Ginástica 

F 16 1 N 155 46 Andebol  F 15 1 S 160 60 Ginástica 

F 15 1 S 154 48 Ginástica  F 14 1 S 156 47 Natação 

F 14 3 N 156 49 Natação  M 15 1 N 162 50 Futebol 

M 15 2 S 159 56 Futebol  M 15 2 S 153 51 Ténis 

F 14 2 S 157 48 Natação  F 16 0 S 157 43 Ténis 

 

a) Classifique as variáveis quanto ao tipo; 

b) Construa tabelas de frequências e faça representações gráficas adequadas para os 

diferentes conjuntos de dados da tabela anterior; 

c) Utilizando representações gráficas adequadas, compare os pesos dos rapazes e das 

raparigas.  
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XIII. Complete o quadro justificando todos os passos: 

Freq. Abs. Freq. Rel. Freq. Rel. Acum. 

A 
  

0,09375 

B 45 0,28125 
 

C 
 

0,35625 
 

D 
   

E 13 
  

Total 

 

XIV. Complete o quadro justificando todos os passos: 

Freq. Abs. Freq. Rel. Freq. Rel. Acum. 

A1 40 0,2  
A2 

  
0,5 

A3 70 
  

A4 
 

0,15 
 

Total 

 
XV. Num inquérito à opinião pública, visando conhecer as intenções de voto de um certo 

partido político, ocorre a pergunta seguinte: «Caso as eleições fossem hoje, em que 

partido votaria? Assinale com «X» a sua escolha:  

Partido A �  

Partido B �  

Partido C �  

Partido D � ». 

A seguir indicam-se as respostas de 10 pessoas escolhidas ao acaso: 

Pessoa Resposta 
Nº A B C D 
1 X    
2  X   
3  X   
4  X   
5 X    
6   X  
7  X   
8   X  
9    X 
10  X   

a) Resuma, usando uma tabela de frequências, as intenções de voto nos quatro partidos 

(indique frequências absolutas e relativas). 
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b) Admita que os partidos A e B são de «direita» e os partidos C e D são de «esquerda». 

Construa agora uma tabela de frequências em que ocorrem apenas essas duas 

categorias. 

XVI. Os jogadores de duas equipas de futebol, cada uma com 20 elementos (contando com todo 

o plantel disponível), foram submetidos a uma prova e obtiveram resultados medidos na 

escala de 1 a 4, a que corresponde a seguinte tabela de frequências: 

 Eq. A Eq. B 

Resultado fi Fi fi 

1 0.2  0.05 

2  0.55 0.3 

3   0.5 

4 0.2 1 0.15 

 

a) Complete a tabela de frequências para a equipa A. 

b) Indique o primeiro decil da equipa A e a mediana da equipa B. 

XVII. No ensino secundário há uma quebra nos desempenhos dos alunos do 12º ano na disciplina 

de Física. Recolheram-se as notas finais de 20 alunos escolhidos ao acaso. Os resultados 

obtidos foram os seguintes: 

9 18 12 8 8 6 15 12 10 10 

13 11 5 9 14 17 10 12 7 4 

 

a) Construa a tabela de distribuição de frequências para estes dados. 

b) Agrupe os dados de acordo com a seguinte classificação:  

• Maus Desempenhos (Nota < 10);  

• Desempenhos Suficientes (10 ≤ Nota ≤ 13);  

• Bons Desempenhos (13 < Nota ≤ 16);  

• Excelentes Desempenhos (Nota> 16).  

c) Obtenha o respectivo histograma e o polígono de frequências acumuladas. 

d) Qual a percentagem de alunos que demonstraram maus desempenhos na disciplina? 

 

XVIII. Defina de forma sucinta e dê um exemplo: 

a) Precisão. 

b) Intervalo de Confiança de 99%. 
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c) Série Temporal; 

XIX. Classifique a seguinte situação justificando a sua resposta: 

Pretende-se avaliar os conhecimentos a Matemática de todos os alunos que estão a terminar a 

escolaridade obrigatória. Nesse sentido o Ministério de Educação criou um modelo de teste para 

todos os alunos que frequentam o 9º ano em território nacional, quer estejam inscritos em 

regime diurno ou regime nocturno. 

 

XX. Pretende-se estudar o fenómeno – Apoio escolar desenvolvido nas escolas do ensino básico 

num Distrito – foram recolhidos os seguintes dados: 

• Quais as escolas do ensino básico a funcionar nesse distrito. 

• Quantas crianças em cada escola estão a receber apoio escolar. 

As informações obtidas constam do gráfico apresentado, cada elemento  representa 10 

alunos. 

Escola A

Escola B

Escola C

Escola D

Escola E

 

Interprete o gráfico, identifique a tabela de 

frequências, a amplitude, a média e sugira uma 

outra forma de representar os dados. 

 

XXI. Os dados que se seguem referem-se à precipitação caída em Leiria (em mm) no 
mês de Janeiro dos anos de 1980 a 2006, (e-Fólio A ano lectivo 2008/2009). 

 
Com base nos dados apresentados responda às alíneas, justificando todos os cálculos e 
os resultados obtidos: 

a) Qual a amplitude de precipitação? 

b) Calcule a média da precipitação caída em Leiria nos anos em estudo; 

Ano Precipitação Ano Precipitação Ano Precipitação Ano Precipitação 

1980 53,5 

 

1987 130,0 

 

1994 79,7 

 

2001 195,5 

1981 11,6 

 

1988 107,7 

 

1995 57,3 

 

2002 72,9 

1982 112,8 

 

1989 62,5 

 

1996 394,0 

 

2003 131,0 

1983 6,2 

 

1990 63,1 

 

1997 136,6 

 

2004 129,5 

1984 40,6 

 

1991 64,9 

 

1998 62,3 

 

2005 0,0 

1985 224,6 

 

1992 61,5 

 

1999 107,5 

 

2006 57,7 

1986 52,2 1993 19,0 2000 17,7 
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c) Represente um diagrama de extremos e quartis. 

d) Agrupe os dados apresentados em classes e identifique o respectivo 
histograma. 

e) Identifique uma representação gráfica, de entre as que aprendeu e represente 
os dados. 

XXII. Numa sala onde se encontravam 14 pessoas foi pedido a cada uma que indicasse 
o número de filmes a que assistiu no último mês. O gráfico seguinte ilustra as 
respostas obtidas (e-Fólio A ano lectivo 2008/2009): 

 

a) Construa a tabela de frequências relativas e acumuladas.  

b) Calcule a mediana e o 1º decil. 

c) Diga justificando:  

i. Quantas pessoas assistiram apenas a um filme. 

ii. A percentagem de pessoas que assistiu a mais de cinco filmes. 

iii. Quantas pessoas, de entre as que assistiram a pelo menos 5 filmes, 
não ultrapassaram os oito, inclusive. 

iv. A frequência relativa de pessoas que assistiu a quatro filmes.  

d) Represente um gráfico circular realçando a escolha entre assistências de 

filmes em números impares e pares. 

XXIII. Pretende-se estudar determinado fenómeno social cuja representação gráfica é 
a seguinte (Exame 16/06/2009):  

Sabe-se que cada elemento  representa 100 indivíduos e A=1; B=2; C=3; 
D=4 e E=5. 



   UC 21044 
 

 

 
 

a)  Construa a tabela de frequências absolutas e relativas. 

b) Calcule a amplitude da amostra, a média, e o desvio padrão. 

c) Calcule e interprete o resultado das seguintes medidas de localização: 1º 

Quartil, 3º Quartil e mediana. 

d) Elabore um diagrama de extremos e quartis. 

e) Classifique quanto à assimetria, justificando. 

 

XXIV. Foram registadas as importações de determinado produto nos últimos cinco anos, as 

vendas referem-se a milhares de unidades. 

 

Com base nos dados apresentados:  

a) Identifique o gráfico mais apropriado para analisar os dados, interprete-o. 

b) Calcule a amplitude de vendas. 

c) Calcule a média de vendas no ano 2006. 

d) Calcule a média de vendas nos 5 anos. 

e) Analise os períodos onde se registaram menores vendas, interprete os resultados 

obtidos. 

XXV. Foi lançado um concurso a nível europeu, que se destina a distinguir o melhor 
ensaio (A, B, C, D e E) sobre obras do património literário relacionado com a 
região do Douro. Em termos nacionais já foram recepcionados os resultados de 
300 avaliações, registados em pontuação, na tabela seguinte (Exame 
01/09/2009):  

  

A

B

C

D

E

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Valor 14 19 7 16 13 18 8 16 15 22 11 20 15 23 9 19 16 24 12 23 
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Pontuação 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência Relativa 

Acumulada 

5 
  

0,1 

6 108 
 

0,46 

8 
 

0,3 
 

9 
   

10 
 

0,05 
 

 

a) Complete a tabela de frequências absolutas e relativas. Pode utilizar a tabela 

anterior mas não se esqueça de apresentar os cálculos e/ou fórmulas que permitem 

encontrar os valores em falta. 

b) Sabendo que a variável em estudo são as pontuações, calcule a amplitude da 

amostra. 

c) Calcule a média, a mediana e o desvio padrão das pontuações atribuídas. 

d) Calcule e interprete a amplitude inter-quartil. 

e) Como classifica a distribuição quanto à assimetria. Justifique. 

 

 

FIM 


