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Para todas as questões, exceto a nº 2 e a nº3, apresente os cálculos e as justificações 

necessárias. 

Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre duas casas decimais. 

.Nota: As questões nº2 e nº3 devem ser  preenchidas no enunciado.  
 
 1) Num depósito, a altura da água varia de acordo com a seguinte tabela. Durante o dia 

não se introduz água no depósito. 

X Hora do dia 0 2 4 6 10 12 14 16 

Y Altura da água(m)  10 9,5 9 8 6 4 3,5 3 

1.1) Calcule o centro de gravidade. 

1.2) Determine o valor do coeficiente de correlação. 

1.3) Obtenha a equação da recta de regressão. 

1.4) Com base na equação da recta de regressão obtida, determine: 

1.4.1) a altura da água esperada às 5 horas da manhã . 

1.4.2) a hora esperada para uma altura da água de 5 metros. 

 

 2) Considere a tabela: 

Cabelo/Olhos Castanhos Azuis Verdes total 

Castanho    480 
Louro    240 
Ruivo 16     80 
Total  128  800 

Complete a tabela tendo em conta que: 

¼  das pessoas com cabelo castanho tem olhos verdes. 

20% das pessoas com cabelo louro tem olhos castanhos. 

5/8 das pessoas com olhos azuis tem cabelo louro. 

Há mais 112 pessoas com olhos castanhos do que pessoas com olhos verdes. 

 

  3)Atendendo a que, para construir as barras de um histograma devemos ter em contas 

as amplitudes das classes, complete a tabela seguinte: 

Classes Amplitude Altura da barra fi Fi 

[5, 10[    15 

[10, 20[    45 

[20, 25[    60 

[25, 35[    90 
Nota: a altura da barra refere-se à construção de um histograma com frequências 

absolutas simples( isto é, não acumuladas).  

 

 

 



 
 4) Considere a tabela que se segue: 

Xi Fi 

  0 5 

1 12 

2 15 

3 16 

4 20 

onde Fi representa a frequência absoluta acumulada. 

4.1) Calcule a média, indicando todos os cálculos. 

4.2) Calcule a variância e o desvio padrão indicando todos os cálculos. 

 
5) Considere 

as velocidades 

de 30 

automóveis 

registadas por 

um radar 

dentro de uma 

localidade: 

  

5.1) Qual a classe que contém o 3º quartil? Justifique. 

5.2) Calcule o valor aproximado do 3º quartil. Apresente todos os cálculos e 

justificações. ( se apenas indicar o resultado, será considerado errado) 

 

 6) 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. 

Apresente todos os cálculos e/ou justificações. Se obtiver o 

resultado por tentativa e erro, apresente os cálculos que 

confirmam que a resposta está correcta. 

Se apenas apresentar o resultado final, será considerado 

errado. 

 

Número de 

irmãos 

ni 

0 8 

1 2 

2 1 

3 6 

4 x 

5 6 

 

  7) a Aldeia “A” tinha, em 1990, 5460 habitantes. No ano 1991, a aldeia perdeu 20% da 

sua população. Em 1992, saíram 28 habitantes e em 1993, a aldeia aumentou em 20 % a 

sua população. Quantos habitantes tinha a aldeia”A” no final de 1993? Apresente todos 

os cálculos e/ou justificações. Se apenas apresentar o resultado, será considerado errado.  

 

8) Explique a diferença entre medidas de localização e medidas de dispersão. Diga para 

que serve cada um destes tipos de medida. Diga quais as medidas de localização e quais 

as medidas de dispersão dadas na aula.  

Cotações: 

1.1) 1   1.2) 1   1.3)1   1.4.1)1   1.4.2)1.5   2) 2   3)2.4   4.1)1   4.2) 1    

 5.1)1    5.2)2    6)1.6        7)2         8)1.5  

 

 


