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Ficha de trabalho:  Distribuições Bidimensionais-Parte 1- Variável 
quantitativa. 
1)  Considere as rectas definidas pelas equações: 
 (r)   y = 2x             (s)   y= -3x + 4              (t)   y= 2,5x - 4,5  
1.1) Para cada uma das equações, complete uma tabela do tipo: 

X| Y 
0 |… 
1 |… 

e desenhe num referencial os dois pontos obtidos. Faça um esboço das rectas 
correspondentes. 
1.2) Para cada uma das rectas indicadas, calcule y(4) e assinale no gráfico. 
 
2) As variáveis x e y relacionam-se entre si, de acordo com os valores da tabela: 

X 1 2 4 5 6 8 
Y 1 2 2 4 5 7 

2.1) Desenhe o diagrama de dispersão e comente a correlação entre as variáveis x e y. 
2.2) Determine o valor do coeficiente de correlação e comente o resultado. 
2.3) Obtenha a equação da recta de regressão, usando aproximações com 3 casas 
decimais. 
2.4) Para a equação obtida na alínea anterior, complete uma tabela do tipo 
X| Y                 e desenhe num referencial os dois pontos obtidos. Faça um esboço  
0 |…                 da recta correspondente. 
1 |… 
 
2.5) Obtenha uma estimativa para a imagem de  x=3, usando y(3) na equação da recta 
obtida. Assinale o ponto obtido na recta. 
 
3) Consideremos os pesos e as alturas de 6 alunos: 
X Altura(cm) 140 150 156 160 167 174 
Y  Peso(kg) 60 63 66 67 70 73 
3.1) Obtenha a equação da recta de regressão e represente-a no gráfico. 
3.2) Com base na equação da recta de regressão obtida, determine: 

3.2-a) O peso esperado para um aluno com 163 cm. 
3.2-b) A altura esperada para um aluno com 65 kg. 
 

Notas: 1) apesar de utilizarmos a recta de regressão para procurarmos valores 
desconhecidos, estes são apenas aproximações e não “estimativas seguras”dos valores 
pretendidos.   
 
 2) Devemos  evitar fazer previsões quando o valor de x está  fora do intervalo dado. Por 
exemplo, no contexto do exercício 3, não seria prudente calcular  y(125) ou y( 280), pois 
estes podem ter más estimativas ou até nem terem qualquer sentido.  
 
3) A existência de pontos anómalos(outliers) pode condicionar o valor do coeficiente de 
correlação assim como a recta de regressão, como veremos no exercício 4. 



 
4) As variáveis x e y relacionam-se entre si, de acordo com os valores da tabela: 

X 1 2 3 4 5 6 
Y 2 25 6 8 11 13 

4.1)  Desenhe o diagrama de dispersão, determine o valor do coeficiente de correlação e 
obtenha a equação da recta de regressão, usando aproximações com 3 casas decimais. 
 
4.2) Eliminemos agora o ponto que parece mais discrepante: 

X 1 3 4 5 6 
Y 2 6 8 11 13 

Determine o valor do coeficiente de correlação e obtenha a equação da recta de 
regressão, usando aproximações com 3 casas decimais. 
Compare com a alínea anterior e comente. 
 
 
 

Calculadora gráfica. 
 
Tarefa Casio 9850 Texas  Ti-83 
 
Introduzir os valores: 
Na lista 1_ valores de x. 
 
Na lista2_ Valores de y. 

 
 
 

X 1 2 3 4 
y 10 12 15 17 

 
Lançar como na estatística 
univariada 

 
Lançar como na estatística 
univariada 

 
Obter a equação da recta de 
regressão e o coeficiente de 
correlação. 

CALC/ REG(F3)/ X(F1) 
 
Faça: 
 
SET(F6) 
2Var Xlist: List1 
2Var Ylist: List2 
2Var Freq: 1 
EXE. 
REG./X 
 

STAT/ CALC 
4- Lin reg(ax+b) (enter) 
L1, L2. 
 
 
(Nota: se não aparecer o 
valor de “r”, faça: 
Catalog:Diagnostic On) 
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