
4. As despesas de um agregado familiar com a alimentação dependem de muitos factores. Do ponto de vista

sociológico, pode ser estudada a relação entre as despesas mensais com a alimentação e o rendimento

mensal. Para conhecer esta relação, recolheram-se, aleatoriamente, os dados relativos a doze agregados

familiares. Obtiveram-se os dados representados no diagrama de dispersão e constantes da tabela.

4.1. Admita que a associação entre as variáveis  x e  y é linear.

Classifique o tipo e o grau de associação entre as variáveis  x e  y ,  a partir da interpretação do

valor do coeficiente de correlação.

Na sua resposta deve:

• apresentar o valor do coeficiente de correlação, com arredondamento às décimas;

• classificar o tipo e o grau de associação linear entre as variáveis;

• justificar a forma como classificou o tipo e o grau de associação linear entre as variáveis  x e  y .

4.2. Para responder aos itens seguintes, considere a equação  ,  da recta de regressão

linear das variáveis em estudo, e também os dados da tabela.

4.2.1. Determine os valores de  a e  b,  recorrendo à calculadora.

Apresente os resultados com quatro casas decimais.

4.2.2. Faça a estimativa do valor das despesas mensais com a alimentação de um agregado

familiar cujo rendimento mensal é de €1750.

Apresente o resultado, em euros, com arredondamento às unidades.

Caso não tenha respondido ao item 4.2.1., e somente nesse caso, considere 

a = 0,1705  e b = 177,0151.

y ax b= +

Agregado

familiar

Rendimento
mensal (€) 

x

Despesas com a
alimentação (€)

y

A 1250 425

B 2800 600

C 1900 550

D 1650 425

E 1300 400

F 1800 575

G 1200 375

H 2500 600

I 1350 375

J 2100 550

K 1200 350

L 1500 400
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4.3. Considere, agora, apenas os dados relativos ao rendimento mensal dos doze agregados familiares

analisados no estudo.

O António pertence ao agregado familiar indicado na tabela pela letra B.

Suponha que o rendimento mensal do agregado familiar do António se alterou, passando

a ser de €8000. Suponha ainda que os rendimentos mensais dos outros agregados familiares

indicados na tabela não se alteraram.

Num pequeno texto, comente a afirmação seguinte, tomando como exemplo os dados relativos ao

rendimento mensal dos doze agregados familiares, antes e após a alteração do rendimento mensal

do agregado familiar do António:

«Ao reduzir-se a informação relativa a um conjunto de dados, sob a forma de algumas medidas de

localização, está a proceder-se a uma redução drástica dos dados, pelo que as medidas

consideradas devem ser convenientemente escolhidas, de modo a representarem o melhor possível

os dados que pretendem resumir.»

No seu texto deve incluir:

• os valores da média e da mediana do rendimento mensal dos doze agregados familiares, antes da

alteração do rendimento mensal do agregado familiar do António;

• os valores da média e da mediana do rendimento mensal dos doze agregados familiares, após a

alteração do rendimento mensal do agregado familiar do António;

• a indicação das medidas de localização que melhor representam os dados, antes e após a

alteração do rendimento mensal do agregado familiar do António.

4.4. Ao ter conhecimento do estudo, o António procurou estimar o valor médio das despesas com a

alimentação de todos os agregados familiares de Monte da Azinha. Analisou uma amostra aleatória

de 50 agregados familiares de Monte da Azinha, tendo obtido uma média amostral de €270 e um

desvio padrão amostral de €100.

Construa um intervalo com uma confiança de 95% para estimar o valor médio das despesas com a

alimentação dos agregados familiares de Monte da Azinha.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, três casas

decimais.

Apresente os extremos do intervalo, com arredondamento às centésimas.
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4.  

4.1. Introduzindo os valores nas listas da calculadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtém-se o seguinte valor para o coeficiente de correlação linear:  % ≈ 0,9 

O que indica uma associação linear positiva forte, uma vez que o valor de &, sendo positivo, se 

encontra muito próximo do valor máximo possível 1. 

 

4.2.1. Determinando na calculadora a regressão linear a partir dos dados inseridos nas listas já indica-

das, obtém-se: 

 

' ≈ 0,1656 

( ≈ 185,1833 

 

4.2.2. Definindo no editor de funções da calculadora a expressão da recta de regressão encontrada na 

alínea anterior: 

 

 

Consultando a tabela associada,  

 

L1 L2 

1250 425 

2800 600 

1900 550 

1650 425 

1300 400 

1800 575 

1200 375 

2500 600 

1350 375 

2100 550 

1200 350 

1500 400 



Vemos que para o valor de ) = 1750 corresponde um valor de * =  474,96 

 

Podemos então estimar que as despesas de alimentação de um agregado familiar cujo rendimen-

to mensal é de € 1750, é de cerca de € 475 

 

4.3. Utilizando os dados já introduzidos na lista L1 da calculadora em 4.1., obteve-se para o rendi-

mento mensal dos doze agregados familiares a média amostral  € 1 712,5 e mediana  € 1 575. 

 

Alterando apenas na segunda linha de L1 o valor 2800 para 8000, encontrou-se para a nova 

média amostral  € 2 145,83 e o valor da mediana manteve-se em  € 1 575. 

 

A medida que acusa a modificação dos dados é a média, tendo consequentemente sofrido alte-

ração quando um dos dados se aumentou significativamente. A média é sensível mesmo quando 

se trata da alteração de apenas um dos dados. Já a mediana, em ambas as situações, traduz que 

50 % dos rendimentos mensais dos agregados familiares se situam acima e abaixo de €1 575. A 

mediana permaneceu inalterável, mesmo após a diferença introduzida sobre o rendimento 

mensal do agregado do António, é portanto uma medida mais resistente. 

 

4.4. O intervalo pedido é dado pela expressão + ), − . /
√1  , ), + . /

√1 2 

onde 

), = 270; 
4 = 100; 
5 = 50 

 

Como o nível de confiança pedido é 95%, . tomará o valor de 1,960. 

Donde: 

 

  6 270 − 1,960 × 100
√50 , 270 + 1,960 × 100

√507 

 

Ou seja, 8 242,28 ;  297,72 9 
 

 
 


