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Ficha de trabalho 1: Interpretando dados. Noções básicas de Estatística. Sondagens 

e amostras. Organizando os dados. Tabelas e gráficos. 
 
 
1)       (Caderno de actividades, nº 1, página 41.)  
Com o objectivo de estudar o grau de informação dos cidadãos da união Europeia(UE) 
sobre as políticas e instituições da EU, uma empresa de sondagens realizou um 
inquérito no Outono de 1999. 
A dimensão da amostra foi de 15 800 pessoas, escolhidas aleatoriamente entre os 
cidadãos da EU, com quinze ou mais anos. 
Perguntava-se aos inquiridos em que medida se sentiam informados sobre a EU, sendo a 
resposta dada mediante a selecção de um número, de 1(não sabe nada) a 10(sabe muito). 
 
No quadro seguinte, apresentam-se os resultados desse inquérito. 
Para cada nível, indica-se a percentagem de inquiridos que se auto-avaliaram nesse 
nível. 
 
Escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Percentagem 10 12 16 17 19 12 8 4 1 1 
 
 Admita que os níveis 8, 9 e 10 correspondem a um elevado conhecimento sobre 
questões da UE.  Determine o número de inquiridos que consideram ter um elevado 
conhecimento sobre a EU. 
 
2) Para estudar os hábitos dos homens e das mulheres em relação ao consumo de 
tabaco, recolheu-se uma amostra e obtiveram-se os seguintes resultados: 
 Fumadores Não fumadores 
Homens 45 60 
Mulheres 25 70 
 
2.1) Qual é a dimensão da amostra? 
2.2) Quantas mulheres foram inquiridas? E quantos homens? 
2.3) Quantos foram os fumadores? E os não fumadores? 
2.4) Entre as mulheres, qual a percentagem das que fumam? 
2.5) Entre os fumadores, qual é a percentagem dos que são mulheres? 
 
3) As Aldeias “A”,  “B” e “C”  tinham , no ano 1990 respectivamente 500, 200 e 900 
habitantes. 
No ano 2000 verificou-se que a aldeia “A” aumentou em 110 %  a sua população, que a 
aldeia “B”  diminuiu  a população em 8 % e que a aldeia “C” triplicou a sua população. 
Qual o número de habitantes de cada uma das aldeias no ano 2000? 
 



4) Uma população cresceu 5% entre o ano 1990 e o ano 2000. Sabendo que no ano 2000 
o número de habitantes foi de 2793, quantos habitantes havia em 1990? 
 
5) Numa Escola Secundária (10º, 11º e 12º anos), 30% dos alunos frequentam o 10º ano. 
Sabemos ainda que 350 alunos frequentam o 11º ano e 350 alunos frequentam o 12º 
ano. 
5.1) Quantos alunos tem a escola? 
5.2) Quantos alunos frequentam o 10º ano? 
5.3) Qual a percentagem de alunos no 12º ano? 
 
6) Numa turma, as idades dos alunos são 14, 15 16, 17 e 18 anos. Apenas um aluno tem 
mais de 17 anos.  O numero de alunos com 17 anos é triplo do de 14 anos. O número de 
alunos com 16 anos é o dobro do de 14 anos. 50% dos alunos da turma têm 15 anos. O 
número de alunos com 14 anos é o dobro do de 18 anos. 
 
6.1) Quantos alunos têm cada uma das idades? 
 
6.2) Quantos alunos tem a turma? 
 
 
7) Do estudo encomendado pela APEL considere este gráfico, referente ao tempo 
semanal dedicado à leitura de livros por parte dos entrevistados: 
 

 
7.1) Quantos entrevistados dedicam 6 a 9 horas de leitura semanal a livros? 
 
7.2) E quantos dedicam pelo menos 10 horas? 
 
 
8) Classifique cada uma das variáveis que se seguem, isto é, indique as que são 
qualitativas e as que são quantitativas. Entre as quantitativas, distinga as contínuas das 
discretas. 
 
8.1) “A cor dos olhos”;                 8.2)  “  Altura exacta de uma pessoa”  
 
8.3) - “Número de telemóveis que possui”;         8.4) Número de filhos de um casal.   
 
8.5)O clube preferido;                 8.6) O tempo exacto que demora de casa à Escola.   
 



9) Numa Escola com 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, os seus 2000 alunos estão 
subdivididos da seguinte forma: 
 Masculino Feminino 
7º Ano 240 400 
8º Ano 300 400 
9º Ano 360 300 
 
Pretende-se escolher uma amostra de 100 alunos utilizando a amostragem estratificada 
por sexo e por idade. 
 
Complete a tabela que se segue, indicando o número de elementos que deverão figurar 
na amostra de 100 elementos: 
 Masculino Feminino 
7º Ano   
8º Ano   
9º Ano   
 
 
 
10) Numa escola com 7º, 8º e 9º anos, de entre os seus 1200 alunos, inquiriram-se 300 
sobre o número de telemóveis que possuíam.  
As respostas foram as seguintes:  
  Ano\      nº telem. 0 1 2 
    7º 30 50 10 
    8º 35 60 15 
    9º 30 60 10 
10.1) Identifique a variável em estudo e classifique-a. 
 
10.2) Identifique a população e a amostra em estudo. 
 
10.3) De entre os 300 alunos inquiridos, indique a percentagem dos que 
 
 10.3.1) Não tem telemóvel. 
 
 10.3.2) Frequenta o 8º ano. 
 
 10.3.3) Frequenta o 9º ano e tem um só telemóvel. 
 
10.4) Atendendo a que esta amostra foi estratificada de acordo com o ano de 
escolaridade que frequenta, indique, nesta escola, quantos alunos frequentam o 7º ano, o 
8º ano e o 9º ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 



11) Estas são as idades dos alunos de uma turma do 10º ano: 
 

16, 16, 15, 17, 18, 16, 15, 15, 14, 14, 14, 19, 18, 14, 15, 14. 20, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 
16, 17, 15, 15, 15, 16, 16. 
 
11.1) Complete a tabela de frequências: 
 

Idade ni Ni fi Fi 
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

-------------- Total: -------------- Total: ------------ 
 
 ni- frequência absoluta    Ni- Frequência absoluta acumulada. 
fi-  Frequência relativa.     Fi- Frequência relativa acumulada. 
 
11.2) Quantos alunos têm:    a) mais de 15 anos?       b) menos de 17 anos? 
c) idade não inferior a 16 anos?       d) menos de 18 anos 
 
11.3) Qual a percentagem de alunos:        a) com menos de 15 anos?   
 b) com 18 anos ou menos         c) com idade não superior a 16 anos. 
 
 
12) Numa turma, 8 alunos têm 16 anos, 5 têm 15 anos, 6 têm 17, 4 têm 14 e 1 tem 19. 
12.1) Construa uma tabela de frequências absolutas e relativas, simples e acumuladas. 
12.2) Desenhe gráfico de barras com as frequências relativas acumuladas. 
   
13)  
As idades dos alunos de uma turma do 
10º ano são, em percentagem, as que 
estão indicadas no diagrama circular:    
 
Sabemos que as idades são 15, 16 e 17 
anos. 
 
A idade mais frequente é 15 anos e a   
menos frequente é 17 anos. 
Sabemos ainda que 6 alunos têm 16 
anos. 
  

50%

30%

20%

 
 
13.1) Indique o ângulo correspondente a cada um dos sectores do gráfico circular. 
 
13.2) Determine quantos alunos tem a turma, quantos têm 15  anos e quantos têm 17 
anos. 
 



14) Estas são as idades dos alunos de uma turma do 10º ano: 
16, 16, 15, 17, 18, 16, 15, 15, 14, 14, 14, 19, 18, 14, 15, 14. 20, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 
16, 17, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18. 
 
 Com estas idades, construa um gráfico circular(basta um esboço), calculando os 
ângulos dos vários sectores. 
 
15) Numa turma com 30 alunos, as idades dos alunos são 15, 16, 17 e 18 anos. 
Desenhou-se um diagrama circular e verificou-se que o ângulo correspondente a 15 
anos era de 60º e o  ângulo correspondente a 16 anos era de 180º .  Sabemos também 
que 3 alunos têm 18 anos.    
 
15.1) Indique os ângulos correspondentes às idades 17 e 18 anos. 
15.2) Indique as frequências relativa e absoluta de cada uma das idades da turma. 
 
16) Num congresso europeu de professores, pretende-se saber qual a nacionalidade dos 
participantes. Os resultados do inquérito encontram-se no gráfico seguinte: 

 
16.1) Qual a designação deste tipo de gráfico? 
16.2) Quantos professores participantes são de nacionalidade portuguesa? 
16.3) Qual é, aproximadamente, a percentagem de professores de nacionalidade 
espanhola? 
 
 
 
17) As idades dos funcionários de uma empresa são: 
 
60;  62;  54; 49; 38; 32; 35; 34; 51;  30; 49; 46; 47; 45; 31; 55; 29; 31; 39; 41; 27; 24; 45 
37; 33; 31; 28; 20; 38; 26. 
 
17.1) Represente os dados num diagrama de caule e folhas. No caule indique as dezenas 
e nas folhas, as unidades. 
17.2) Agrupe os dados em classe de amplitude 10, começando na classe: [20; 30[. 
Apresente a tabela de frequências indicando cada uma das classes, a marca da classe; e 
as frequências absolutas, relativas, simples e acumuladas. 
17.3) Diga qual a percentagem de trabalhadores com mais de 40 e menos de 60 anos. 
 



18) O gráfico seguinte refere-se ao tempo gasto na resolução de um problema pelos 
alunos de uma turma do 10º ano. 
 

 
18.1) Qual a designação deste tipo de gráfico? 
18.2) Quantos alunos resolveram o problema em menos de 17 minutos? 
18.3) Qual a percentagem de alunos que demorou entre 12 e 22 minutos a resolver o 
problema? 
18.4) Determine a marca de cada uma das classes. 
 
19) Setenta recrutas do exército foram pesados e obtiveram-se os resultados que 
constam da tabela. 
Peso(kg) [50,55[ [55,60[ [60,65[ [65,70[ [70,75[ [75,80[ [80,85[ [85,90[ [90,95] 

ni 2 5 7 6 10 12 18 7 7 
 
19.1) Construa o histograma com a frequência absoluta. 
19.2) Desenhe o Polígono de frequências. 
19.3) Construa o histograma da frequência absoluta acumulada. 
19.4) Desenhe o Polígono das frequências acumuladas. 
 
20) Numa empresa registaram-se os tempos que os trabalhadores gastam de casa ao 
local de trabalho e obteve-se a seguinte tabela de frequências relativas acumuladas: 
 
Tempo 
(min.) 

[0, 10[ [10, 20[ [20,30[ [30, 40[ [40, 50[ [50, 60[ [60, 70[ [70, 80] 

Fr.Rel. 
Ac.(%) 

10 25 47 67 80 90 98 100 

 
20.1) Nesta empresa, qual é a percentagem de trabalhadores que levam meia hora ou 
mais a chegar ao local de trabalho? 
 
20.2) Construa o histograma de frequências relativas acumuladas e o respectivo 
polígono de frequências. 
 
20.3) Sabendo que ao todo a empresa tem 500 trabalhadores, quantos demoram entre 
meia hora e uma hora, para chegarem de casa ao trabalho? 
 



 
21) O histograma seguinte representa o rendimento familiar, em milhares de dólares de 
famílias americanas em 1973. 
 

 
 
Cerca de 1% das famílias têm rendimentos entre 0 e 1000 USD. Estime a percentagem 
de famílias com rendimentos entre 
 
21.1) 1000 USD e 2000 USD. 
 
21.2) 2000 USD e 3000 USD 
 
21.3) 7000 USD e 10 000USD. 
 
 
22) O histograma representa as idades de pessoas que visitaram um determinado centro 
comercial. 
 
Sabemos que 80 pessoas 
tinham idades entre os 10 e 
os 20 anos. 
Indique quantas pessoas têm 
idades  
 
22.1) Abaixo dos 10 anos. 
 
22.2) entre 20 e 40 anos. 
 
22.3) Entre 40 e 70 anos. 
 

Idades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23) O histograma seguinte mostra a distribuição das notas finais de matemática de uma 
determinada turma. 

 
23.1) Sabe-se que 10 % dos alunos da turma teve nota entre 4 e 8. Qual a percentagem 
de alunos com nota entre 8 e 16? 
 
23.2) Qual a percentagem de alunos com nota superior a 8? 
 
 
24.1) O que é uma amostra enviesada? Dê exemplos. 
 
 24.2) Qual é a diferença entre amostragem por conveniência e amostragem intencional? 
Dê exemplos. 
 
24.3) Explique por suas palavras qual é a diferença entre gráfico de barras e histograma. 
Indique quando é que se utiliza cada um. 
 
24.4) explique por suas palavras qual é a diferença entre a amostragem aleatória simples 
e a amostragem estratificada. 
 
24.5) Explique por suas palavras em que consiste a amostragem por Clusters. 
 
24.6) Explique a diferença entre Sondagem  e Recenseamento. Apresente exemplos. 
 
24.7) Explique a diferença entre estatística Descritiva e Inferência estatística. Apresente 
exemplos. 
 
 
Para mais sugestões consulte o site: 
http://macs.jaimemoniz.com 
ou  
http://mat11.no.sapo.pt 
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