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4. Na Tabela 5, é apresentado o número de filhos de uma amostra de 200 sócios do Grupo Desportivo de 
Bicas (GDB).

Tabela 5

Número de filhos 1 2 3 4 5

Frequência absoluta acumulada 78 166 184 196 200

Na Tabela 6, é apresentado o número de filhos de uma amostra de 200 sócios do Grupo Desportivo de 
Altivo (GDA).

Tabela 6

Número de filhos 1 2 3 4 5

Frequência absoluta simples 66 46 38 38 12

4.1. Construa uma tabela de frequências absolutas e relativas para os dados apresentados na Tabela 5, 
determinando as frequências absolutas simples e as frequências relativas simples e acumuladas.

4.2. Admita que houve um erro na transcrição da Tabela 6 e que o número de filhos deveria ser  0, 1, 2, 3  
e  4,  em vez de  1, 2, 3, 4  e  5,  respetivamente.

Explique as repercussões desse erro na média e no desvio padrão do número de filhos dos 200 
sócios do GDA.

Na sua resposta, deve:

•  determinar a média e o desvio padrão com os dados da Tabela 6;

•  determinar a média e o desvio padrão com os dados corrigidos;

•  concluir.

Apresente os valores dos desvios padrão arredondados com uma casa decimal.

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

4.3. O intervalo  , ; ,0 34958 0 530426@   é um intervalo de confiança para a proporção de sócios do GDA 
com, pelo menos,  3  filhos (dados da Tabela 6).

Determine o nível de confiança desse intervalo.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, seis casas 
decimais e considere o valor de  z  arredondado com três casas decimais.
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4.  

4.1. Usando os dados fornecidos temos a tabela seguinte: 

Número 

de filhos 

Frequência 

absoluta 

acumulada 

Frequência 

absoluta 

simples 

Frequência relativa 

simples 

Frequência relativa 

acumulada 

1 78 78 78 200 0,39   0,39 

2 166 166 78 88   88 200 0,44   0,39 0,44 0,83   

3 184 184 166 18   18 200 0,09   0,83 0,09 0,92   

4 196 196 184 12   12 200 0,06   0,92 0,06 0,98   

5 200 200 196 4   4 200 0,02   0,98 0,02 1   

Total  200 1  

 

4.2. Inserindo os dados em listas (L1 e L2 no exemplo) e usando as capacidades da calculadora 

gráfica 

 

Obtivemos os valores de 2,42 para a média e de 1,3 para o desvio padrão, a partir dos dados 

da tabela inicial. 

 

Alterando os dados da primeira lista e refazendo os procedimentos anteriores. 

 

obtivemos os valores de 1,42 para a média e de 1,3 para o desvio padrão. 

 

Como seria de esperar, uma vez que todas as observações foram reduzidas em 1 unidade, a 

média foi reduzida em 1 unidade, e o desvio padrão permanece sem alterações, uma vez 

que as diferenças em relação à média são exactamente iguais nas duas situações. 
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4.3. Sabe-se que I = ]0,34958; 0,53042[ =  

Amplitude de I = 0,18084 =  

Onde 

 =  

n=200 

 

Assim 

 

Valor de z que corresponde a um nível de confiança de 99% 

 

 

 

 

 

 

 




