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Para todas as questões apresente os cálculos e as justificações necessárias.
Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre duas casas decimais.

1) Para cada uma das variáveis que se seguem, indique as que são qualitativas e as que 
são quantitativas. Entre as quantitativas, distinga as contínuas das discretas.

1.1)O clube preferido;         1.2)  “  O sexo de uma pessoa” 

1.3) - “número de carros que possui”;         1.4) O tempo que demora de casa à Escola.  
 
2) Numa Escola Secundária (10º, 11º e 12º anos),  2/5 dos alunos frequentam o 10º ano, 
o que corresponde a 260 alunos. O Número de alunos no 11º ano é igual ao dos alunos 
do 12º ano.

2.1) Qual o número total de alunos da Escola?

2.2) Qual o número de alunos do  12º ano?

2.3) Qual a percentagem de alunos no 10ºano? E do , 11º ano?  E do 12º anos?

3) Numa Escola com 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, os seus 2000 alunos estão 
subdivididos da seguinte forma:

Masculino Feminino
7º Ano 300 400
8º Ano 240 300
9º Ano 360 400

Pretende-se escolher uma amostra utilizando a amostragem estratificada por sexo e por 
idade.
Copie a tabela que se segue para a sua folha de respostas e complete-a indicando o 
número de elementos que deverão figurar na amostra:

Masculino Feminino
7º Ano 75
8º Ano
9º Ano



4) Do estudo encomendado pela APEL considere este gráfico, referente ao tempo 
semanal dedicado à leitura de livros por parte dos entrevistados:

4.1) Quantos entrevistados dedicam 6 a 9 horas de leitura semanal a livros?

4.2) E quantos dedicam pelo menos 10 horas?

5) Num congresso europeu de professores, pretende-se saber qual a nacionalidade dos 
participantes. Os resultados do inquérito encontram-se no gráfico seguinte:

5.1) Qual a designação deste tipo de gráfico?

5.2) Quantos professores participantes são de nacionalidade portuguesa?

5.3) Qual é, aproximadamente, a percentagem de professores de nacionalidade 
espanhola?



6) 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
6.1) 7000 USD e 10000 USD.
6.2) 12000 USD e 20000 USD

7) 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, 41, 42

7.1) Represente os dados num diagrama de caule e folhas. No caule indique as dezenas 
e nas folhas, as unidades.
7.2) Distribua estes dados em 5 classes. A primeira classe deverá começar no número 
18 e  terá amplitude 10. A segunda terá amplitude 8, a terceira terá amplitude 12, a 
quarta terá amplitude 5  e a quinta deverá terminar no número mais alto deste conjunto 
de idades. Depois de distribuir os dados, apresente a tabela de frequências indicando 
cada uma das classes, a marca da classe e as frequências absoluta, absoluta acumulada, 
relativa e relativa acumulada.
7.3) Determine a percentagem de trabalhadores com menos de 30 anos.

8) Uma população decresceu 6% entre o ano 1990 e o ano 2000. Sabendo que no ano 
2000 o número de habitantes foi de 25944, quantos habitantes havia em 1990?

9) Qual é a diferença entre amostragem por conveniência e amostragem intencional? Dê 
exemplos.

Cotações:
1.1) 0.5    1.2) 0.5    1.3) 0.5    1.4) 0.5    2.1) 1    2.2) 1    2.3) 0.5    3) 1    4.1) 1    4.2) 1 
5.1) 1        5.2) 1       5.3) 1       6.1) 1       6.2) 1    7.1) 1    7.2) 3    7.3) 1     8) 1.5   9) 1


