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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) As idades dos alunos de uma turma do 10º ano são as seguintes: 

14, 15, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17 
 

1.1) Apresente um quadro de frequências completo com as idades dos alunos. 
 
1.2) Desenhe um gráfico de barras com as frequências absolutas. 
 
1.3) Construa um diagrama circular e apresente os cálculos dos ângulos desenhados. 
 
1.4) Indique a Moda. 
 
1.5) Calcule a média. (Apresente todos os cálculos) 
 
1.6) Diga qual é a percentagem de alunos cuja idade é superior a 15 anos. 
 
1.7) Determine o desvio-padrão. (apresente os cálculos). 
 
1.8) Calcule a amplitude total. 
 
1.9) Determine a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil.( indique como obteve) 
 
1.10) Desenhe o diagrama de extremos e quartis. 
. 
2) As idades dos funcionários de uma empresa são as que se seguem. No caule temos as 
dezenas e nas folhas, as unidades: 
2|8 8 8 8 8 8  
3|0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7  
4|0 0 0 5 5 5 5 5  
5|2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 
6|0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9   
 
2.1) Diga qual é a percentagem de trabalhadores com mais de 36 e menos de 50 anos. 
 
2.2) Baseado nos dados originais, determine a média, o desvio-padrão, o primeiro 
quartil, a mediana e o terceiro quartil (pode utilizar directamente a calculadora). 
 
2.3) Desenhe um diagrama de extremos e quartis e comente a informação obtida por 
esta representação gráfica. 
 
2.4) Agrupe os dados em classes de amplitude 10, começando na classe: [20; 30[. 
Apresente a tabela de frequências indicando cada uma das classes, a marca da classe; e a 
frequência absoluta. 



3) 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. 
3.1) Indique quantas pessoas 
têm idades  
3.1.1) Abaixo dos 10 anos. 
3.1.2) entre 20 e 40 anos. 
3.1.3) Entre 40 e 70 anos. 
 
3.2) Quantas pessoas eram 
ao todo?( apresente os 
cálculos) 
 
3.3) Calcule a média e o 
desvio padrão das idades. 
(indique como obteve.) 

Idades

 
 

4) Explique a diferença entre medidas de localização e medidas de dispersão. Diga para 
que serve cada um destes tipos de medida. Dê exemplos. 
 
5) 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? 
 
6) Estas são as alturas, em cm, dos alunos de duas turmas do 10º ano que preencheram 
um questionário. 
 
Turma 40 
173, 158, 151, 164, 161, 167, 150, 155, 
170, 165, 165, 179, 169, 164, 160, 171, 
163, 180, 169, 169, 164, 157 
 
 

Turma 41 
160, 168, 158, 171, 168, 158, 180, 182, 
162, 164, 170,  

  
Numa composição, compare os dados referentes às duas turmas. Aplique o que 
aprendeu nas aulas de Estatística e tudo o que lhe parecer relevante.  
 Tamanho mínimo: 2 linhas. Máximo: 1 página A4. 
 
(Sugestão: Entre outros comentários, compare média, mediana, Q1, Q3, mínimo, 
máximo, desvio-padrão, amplitude inter-quartil, diagrama de extremos e quartis, 
percentagens, …) 
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