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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:
17, 15, 14, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 19, 18

1.1) Calcule a média. (Apresente todos os cálculos)
1.2) Determine o desvio-padrão. (apresente os cálculos).
1.3) Calcule a amplitude total.
1.4) Determine a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil.( indique como obteve)
1.5) Calcule a amplitude inter-quartil.

2) Foram inquiridas 5000 pessoas
 em relação ao modo como ocupam 
os seus tempos livres em casa. 
Alguns dos resultados obtidos estão
 presentes na tabela que se segue:
Copie a tabela para a sua folha de
 respostas e complete-a.

3) Nos gráficos estão as idades dos alunos de uma escola e o ano que frequentam:

Ocupação Freq. absoluta Freq. Relativa.
Leitura 35%

Televisão 1592
Internet 783
Música 329
Jogos

3.1) Calcule a média, a mediana e o desvio-padrão 
das idades de todos os alunos.
3.2)Determine a média das idades dos alunos do 
7º ano.
3.3) Calcule o desvio padrão das idades dos alunos 
do 9º ano.
3.4) Determine o mínimo, o máximo, a mediana, o 
primeiro quartil e o terceiro quartil das idades dos 
alunos do 7º ano, do 8º ano e do 9º anos e desenhe 
diagramas de extremos e quartis paralelos para os 
vários níveis de escolaridade
Numa pequena composição, comente o gráfico que 
obteve comparando os vários níveis de escolaridade.



4) O número de golos marcados em cada jogo 
por 
uma equipa de futebol tem a seguinte 
distribuição

4.1) Quantos jogos foram efectuados?

4.2) Quantos golos foram marcados ao todo?

4.3) Qual foi o número médio de golos por jogo? 
(Apresente todos os cálculos)

4.4) Diga qual é o valor da mediana, justificando  a sua  resposta.

5) A tabela seguinte é relativa ao número de irmãos dos 
alunos de uma turma, mas está incompleta.
Sabendo que a média do número de irmãos é 3, calcule o 
valor de x.

6)As idades de 5 clientes que estavam num espaço 
comercial eram 17, 18, 16, 15, 14. Entretanto saiu o cliente 
mais novo e entrou um outro cliente. A média das idades 
aumentou 4 unidades. Que idade tinha o último cliente? 

7) Explique o que são medidas de localização resistentes. Dê exemplos onde lhe pareça 
relevante ter em conta a resistência das medidas de localização.
 

 Cotações:
1.1) 0.5     1.2) 1    1.3) 0.5   1.4) 0.9  1.5) 0.4      2) 1.2(0.2 cada quadrícula)   
3.1) 1.5     3.2) 1    3.3) 1     3.4) 4    4.1) 0.5    4.2) 1  4.3 ) 1   4.4) 1.5   5)1.5  6)1  7) 1.5

Número de 
golos

Número de jogos

0 3
1 6
2 4
3 4
4 1
5 2

Número de 
irmãos

ni

0 5
1 3
2 1
3 2
4 x
5 6


