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4. A Maria analisou algumas das características dos alunos de Francês de três escolas.

4.1. Para concretizar esse estudo na sua escola, escolheu aleatoriamente uma amostra de entre os 
alunos de Francês.

Na Tabela 6, apresentam-se os dados que a Maria recolheu, nessa amostra, relativamente à idade 
dos alunos.

Tabela 6

Idade 14 15 16 p

Número de alunos 6 10 6 2

A Maria sabe que escreveu corretamente os valores de idade 14, 15 e 16 na calculadora, porque  
conferiu os valores depois de os ter introduzido. Ao efetuar o cálculo, a Maria obteve um valor igual  
a  48,5 para a média de idades. Nesse momento, a Maria teve a certeza de se ter enganado ao  
escrever o valor de idade, p, mas não sabia que número tinha escrito.

Determine o número que a Maria escreveu, com o qual obteve erradamente a média de idades igual 
a 48,5

4.2. No Gráfico 1, apresenta-se o número de alunos de Francês com 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 irmãos, de 
uma amostra escolhida pela Maria na sua escola.

Na Tabela 7, apresenta-se o número de alunos de Francês com 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 irmãos, de uma 
amostra de outra escola.

Gráfico 1 Tabela 7
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Compare as duas amostras quanto à variabilidade de cada uma delas relativamente à média.

Na sua resposta, deve:

•  determinar a média de cada uma das amostras;

•  determinar o desvio padrão de cada uma das amostras;

•  interpretar os resultados obtidos.

Caso proceda a arredondamentos, conserve, no mínimo, três casas decimais.
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4.3. A Maria recolheu as classificações dos alunos na disciplina de Francês, de três amostras distintas, 
com o mesmo número de alunos, uma de cada escola, A, B e C. A classificação média dos 
alunos da escola B na disciplina de Francês é cerca de duas vezes superior à classificação 
média dos alunos da escola A na disciplina de Francês, e as classificações dos alunos da 
escola C na disciplina de Francês são dois valores superiores às classificações dos alunos da 
escola A na disciplina de Francês.

Indique, justificando, a mancha de histograma correspondente a cada uma das amostras de 
classificações dos alunos na disciplina de Francês em cada uma das escolas.

0 12 14 16 18

Opção I

0 8 10 12 14

Opção II

4 6 8 10 12

Opção III

Na sua resposta, deve:

•  estabelecer a correspondência entre cada uma das opções e a respetiva escola;

•  justificar cada uma das correspondências estabelecidas.

4.4. Os alunos do 11.º ano que, em 2012, frequentam a disciplina de Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais na escola da Maria pretendem fazer uma investigação sobre as classificações dos alunos do 
ensino secundário na língua estrangeira, com vista a estimar a classificação média por aluno.

Para calcularem quantos alunos devem ser estudados, decidem que a amplitude do intervalo de 
confiança será, no máximo, de 2 valores e que este terá um nível de confiança de 95%

Dos dados recolhidos no ano de 2011, retirou-se a informação de que o desvio padrão populacional 
é de 3 valores.

Determine a dimensão mínima da amostra a utilizar pelos alunos do 11.º ano que, em 2012,  
frequentam a disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais na escola da Maria, considerando 
que a distribuição das notas em 2012 é aproximadamente normal e tem a mesma variabilidade que 
a distribuição das notas de 2011.

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



 

4.1 O cálculo da média resulta da multiplicação das idades pelo número de alunos respetivo, 

dividindo este produto pelo número total de alunos: 

                   

        
 

      

  
 

assim, como a média calculada foi de 48,5, temos que: 

      

  
      

Ou seja,                    : 

Donde 

                

Ou seja 

  
   

 
     

O número que a Maria escreveu, incorretamente, foi 417. 

 

4.2. Insere-se nas listas da calculadora os valores relativos ao gráfico 1 do seguinte modo: 

Em L1 o número de irmãos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

Em L2: o número de alunos com 0, 1, 2, 3, 4, 5 irmãos respectivamente 

 

Obtendo-se, 

Média = 2,125 

Desvio padrão   1,569 

 



Relativamente aos valores apresentados na tabela 7, define-se na calculadora 

Lista L1 - número de irmãos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

Lista L3 - número de alunos com 0, 1, 2, 3, 4, 5 irmãos respectivamente 

 

Obtendo-se, 

Média = 2 

Desvio padrão   0,834 

Uma vez que a variabilidade em relação à média de um conjunto de dados é medido pelo 

desvio padrão, conclui-se que a amostra apresentada na Tabela 7 tem uma maior variabilidade 

em relação à média do que a apresentada no gráfico 1, por o desvio padrão ser maior. 

 

4.3 Pela análise dos gráficos das opções II e III é possível estimar os valores médios, 

correspondendo aos valores com maior frequência, por serem distribuições aproximadamente 

simétricas. Assim, a média da distribuição da opção II é aproximadamente igual a 10 e a 

média da distribuição da opção III é aproximadamente igual a 8.  

Nas condições do enunciado, a média da escola C terá que ser superior em 2 valores à da 

escola A, logo a opção II corresponderá à escola C, que tem uma média superior em dois 

valores à que corresponde à opção III, que representará a escola A. 

Analisando os dados do enunciado a média da escola B, será cerca de duas vezes superior à 

média dos resultados da escola A, ou seja o dobro de 8, aproximadamente, o que é coerente 

com o gráfico da opção I, pelo que a escola B corresponde à opção I, por ser 

aproximadamente 16 o valor com maior frequência e a assimetria da curva não ser muito 

pronunciada. 

 

4.4. Para a determinação do valor de n  considera-se: 

z= 1,960  
    
 

Se se pretende que a amplitude do intervalo de confiança seja no máximo de 2 valores, isso 

significa que a margem de erro (dada pela semi-amplitude do intervalo de confiança) terá quer 

ser inferior ou igual a 1. 

Ora a margem de erro é dada pela expressão 

  
 

 
 



Neste caso pretende-se que 

  
 

  
         

 

  
   

Simplificando a expressão,  

 

  
 

 

     
                    

Ora, sendo n um número positivo,         se e só se           

Assim, a dimensão mínima da amostra para que a amplitude seja inferior a 2 terá de ser 35. 

 

11040× 100

92000
=

= 12




