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Trabalho de Estatística- 2º Período 

 
Trabalho de grupo (2, 3 ou 4 elementos). 

Nota: Algumas aulas serão dedicadas a este trabalho. 

 Os prazos serão combinados com o professor 

 

Objectivo: Conhecer os Censos e tratar alguns dados de 2001, referentes à Região 

Autónoma da Madeira. 

 

Trabalho 
1) Conhecer os Censos. 
O que são os Censos?      Para que servem ?     Quem os faz ?          Como se fazem? 

 História dos  Censos em Portugal de 1864 a 2001. 

 

2) Censos 2001- Resultados da Região Autónoma da Madeira  
 

2.1) População Residente 

-Os 3 concelhos mais populosos. 

-Os 3 concelhos menos populosos. 

-Percentagem de cada concelho no total da região e gráfico de barras. 

-Percentagem de cada freguesia no total do respectivo concelho. 

-Número total de freguesias. 

-O número de freguesias de cada concelho. 

-As 5 freguesias mais populosas 

-As 5 freguesias menos populosas. 

-A média, a mediana e o desvio padrão do número de habitantes por freguesia.  

-Percentagem de homens e de mulheres na região, em cada concelho e em cada 

freguesia. 

-O coeficiente de correlação entre o número de habitantes por freguesia e o respectivo 

número de edifícios, a recta de regressão e a determinação do número de edifícios 

esperados para uma freguesia com 10 000 habitantes. 

 

2.2) Grupos Etários 

-Percentagem de pessoas em cada um dos grupos etários, no total da região e por 

concelho.  

-Comparação dos grupos etários em 1991 e 2001. 

 

2.3) Nível de ensino atingido 

-Percentagem de pessoas em cada um dos níveis de ensino no total da região e por 

concelho.  

-Comparação dos vários concelhos. 

-Tabela de contingência sexo/ nível atingido.  

 -Percentagens de homens e de mulheres em cada um dos graus de ensino. 

-Comparação por sexo. 

  

 



3)Parte individual  (ficha escrita):  

Serão dadas listas de dados, a partir das quais o aluno irá responder a questões gerais de 

estatística tais como: elaborar tabelas e gráficos, calcular médias, medianas, quartis, 

variância, desvio-padrão, recta de regressão, coeficiente de correlação, ou qualquer 

outro assunto dado na aula.  

 

Organização do trabalho escrito: 

 

Capa. 

Título: “Censos 2001- RAM” 

 Índice. 

Introdução(explique o que será feito no trabalho). 

Desenvolvimento. 

Conclusão( explique o que obteve, tendo em conta o que escreveu na introdução e o que 

obteve no desenvolvimento). 

Indique as Fontes utilizadas. 

Debaixo de cada gráfico ou quadro, coloque o número e indique o que representa. 

 

Avaliação: 
Trabalho escrito 50% 

Ficha individual: 50% 

 

Para valorizar o seu trabalho escrito, sugerimos: 

*Faça comentários pertinentes e tire conclusões relevantes em todos os 

resultados obtidos. 

*Explique os conceitos envolvidos. 

* Apresente gráficos pertinentes para complementar as informações. 

*Obtenha outras conclusões baseadas na informação apresentada. 

 

Avaliação do trabalho escrito: 

 

Conter todos os requisitos pedidos. 

Obter informações correctas. 

Informações adicionais, de acordo com as sugestões apresentadas acima.  

Correcção na linguagem. 

Clareza dos raciocínios( boa sequência lógica). 

Criatividade. 

Boa apresentação. 

 

Nota: o empenhamento apresentado na aula durante a realização do trabalho terá 

reflexo na avaliação do mesmo. Se não mostrar qualquer trabalho realizado na sala de 

aula, o mesmo não será aceite.  

 

 

 

Apresentação final do trabalho 

 

Depois de entregue, o trabalho será analisado pelo professor e, se for necessário, 

será discutido com o grupo que o elaborou. 

 



 

 

 

Fontes sugeridas 
 

Manual de MACS-10ºano. 

 

http://trabalhomacs.sites.sapo.pt/ 
(documentos) 

 

 

http://censos2011.ine.pt/escolas 
Censos vão às escolas/ Secundário 
 
 

 http://censos.ine.pt/  
 Informação estatística/publicações. 

Censos 2001- resultados da Região Autónoma da Madeira/ Resultados finais da ram: 

 

 

  www.alea.pt 
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