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Ficha de trabalho 2: Tabelas, gráficos, medidas de localização e medidas 
de dispersão 

 
0)Questões do livro:   

Exercício nº 5, página 215          Exercício do livro nº 6, página 216. 
Exercício do livro nº 7, página 216. (Não precisa resolver o 7.2.) 
Exercício do livro nº 8, página 216. 
(Em 8.3, comece em 2.5,  com intervalos de amplitude 0.5. 
No diagrama de extremos e quartis, pode usar os valores obtidos na calculadora.) 

 
1) Estas são as idades dos alunos de uma turma :16, 17, 16, 15, 14, 19, 14, 14, 14, 15. 
 Calcule: 
1.1) a média da idades.(indique os cálculos)  
1.2) a mediana, o 1º Quartil(Q1) e o    3º Quartil(Q3) (indique como obteve). 
1.3) a moda             1.4)  a amplitude total              1.5 a amplitude inter-quartil. 
1.6) a variância e desvio padrão. (indique os cálculos) 
 
2) Os 30 alunos de uma turma tiveram de fazer um trabalho de História. A professora 
resolveu ver quantas páginas tinha cada trabalho e obteve a seguinte lista: 
 

20  16  22  24  26  30  26  18  23  35  22  42  23  8  28  20  40  29  26  15   
33  27  26  25  14  16  28  19  19  14 

2.1) Qual é a média do número de páginas dos trabalhos desta turma? 
2.2) Obtenha a variância e o desvio-padrão. 
2.3) Qual é a moda? 
2.4) Qual é a mediana? 
2.5) A professora achou que os trabalhos precisavam de uns anexos que ocupariam 
cinco páginas. 
Que influência terá este aumento de cinco páginas na média e no desvio-padrão? 
 
3) 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 

 
3.1) Qual é a classe modal? 
3.2) Nesta empresa, qual é a percentagem de trabalhadores que levam meia hora ou 
mais a chegar ao local de trabalho? 
3.3) Qual é o tempo médio que os trabalhadores demoram a chegar à empresa? 
3.4) Determine graficamente a mediana e os quartis da distribuição, recorrendo ao 
histograma de frequências relativas acumuladas. 
 



4)     (Adaptado do Caderno de actividades, nº 1, página 41.)  
No quadro seguinte, apresentam-se os resultados de um inquérito acerca dos 

conhecimentos dos cidadãos sobre a união europeia, sendo a resposta dada mediante a 
selecção de um número, de 1(não sabe nada) a 10(sabe muito). 

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 

 Determine o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. 
 
5)    (Adaptado do caderno de actividades, páginas 47 e 48, nº 3) 
Nas alíneas que se seguem, tenha em conta 
o centro da distribuição, a variabilidade e a 
forma dos dados.   
 

Enumere as principais diferenças 
entre as distribuições dos resultados do 
exame nos vários grupos 
 
 

5.1)  A, B e 

C  
5.2) D, E, F                                               5.3) G, H, I 

  
 
6)      (Caderno de actividades, nº 7  página 51) 
Os seguintes diagramas de pontos representam distribuições do número de quilómetros 
por cada litro de combustível de vários tipos de carros, de acordo com a seguinte 
divisão: familiar, grande e pequeno 

 
6.1) Examinando estes diagramas de pontos, qual lhe parece ser o tipo de carro que tem 
maior média? E menor?  
6.2)  Determine as médias e as medianas de cada tipo de carro. Compare com as 
previsões feitas na alínea anterior 



  7)De um conjunto de peças azuis, verdes 
e pretas contidas numa caixa, elaborou-se a 
seguinte tabela: 
Calcule a percentagem de peças: 
7.1) Cilíndricas 
7.2) Verdes esféricas 

 

Peças\  cores Azul Verde Preta 
Esféricas 7 2 3 
Cúbicas 4 6 8 

Cilíndricas 5 9 1 

 
8) Numa empresa com três filiais, em três cidades distintas, registaram-se os tempos que 
os trabalhadores gastam de casa ao local de trabalho e obtiveram-se os seguintes 
histogramas: 

 
Sabendo que os diagramas de extremos e quartis seguintes também representam as 
mesmas distribuições, faça corresponder a cada uma deles uma cidade. Justifique, 
convenientemente, a sua escolha.  

 
9.1) Cinco números têm media 6. Se juntarmos um sexto número ao conjunto, a média 
passas a ser 7 Qual foi o número que se adicionou?  
9.2) Numa turma há 12 rapazes e 13 raparigas. A média dos pesos dos rapazes é de 
65kg e a das raparigas é de 61 kg. Determine o peso médio dos alunos da turma.  
9.3) Numa associação desportiva, a média das alturas dos seus 200 atletas é de 1,65m. 
As atletas femininas são 110 e têm altura média igual a 1,60m. Determine a altura 
média dos atletas masculinos. 
9.4) A média das alturas de 10 alunos de uma turma era de 1,65m. No ano seguinte saiu 
um aluno que media 1,80 m  e entraram três alunos cuja média de alturas era 1,75m. 
Qual foi a nova média de alturas da turma? 
 
10.1) Explique por suas palavras a diferença entre gráfico de barras e histograma. 
Indique quando é que se utiliza cada um. 
10.2) O que é uma amostra enviesada? Dê exemplos. 
10.3) De entre as várias medidas de dispersão:  Amplitude total, desvio padrão, 
amplitude inter-quartil, qual a que reflecte apenas as distribuições extremas da 
distribuição? Justifique. 
 
10.4) Explique o que são medidas de localização resistentes. Dê exemplos onde lhe 
pareça relevante ter em conta a resistência da medida de localização. 
 
10.5) Explique a diferença entre medidas de localização e medidas de dispersão. Diga 
para que serve cada um destes tipos de medida. Dê exemplos. 



11)                                                                (Caderno de actividades, página 55-nº 11) 
A tabela contém informação referente ao consumo médio (litros/ano por habitante 
adulto) de dois tipos de bebidas alcoólicas-Cerveja e Vinho- em alguns países da 
Europa. Os países estão classificados de acordo com a sua localização geográfica( Zona 
Norte ou Zona Sul). Na última coluna apresenta-se o total de habitantes adultos em cada 
um dos países. Todos os valores dizem respeito ao ano de 2001. 
 

 
 
Com base nos dados que constam da tabela construiu-se a seguinte representação com 
diagramas de extremos e quartis(paralelos). 

 

11.1) Apenas por leitura desta 
representação gráfica, diga qual a 
mediana dos consumos médios de 
vinho nos países da Zona Norte da 
Europa. 
 
 
11.2)Tendo em conta a forma do 
diagrama de extremos e quartis 
respeitante ao consumo de cerveja, na 
Zona Norte da Europa, que relação 
espera que exista entre o valor da 
média e o valor da mediana dos 
consumos nédios dos países dessa 
zona. Justifique. 
 
 

11.3) Escreva um pequeno texto onde faça uma análise comparativa do consumo de 
vinho e cerveja, nas zonas Norte e Sul da Europa. 
 
11.4) Utilize os valores da tabela para calcular: 

a) O total de litros de cerveja consumida em Portugal, em 2001; 
b) O consumo médio de vinho(litros/ano por habitante)na península Ibérica. 
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