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Nome...............................................................................................................Nº........ 

 

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)Na tabela seguinte encontram-se dados relativos ao número de horas de estudo de 

alguns alunos de uma turma e a respectiva classificação num teste de Filosofia: 

X Horas de estudo 1 3 4 6 4 7 8 8 10 11 13 12 15 16 

Y  Classificação 7 7 9 12 10 13 13 13 14 15 16 16 19 19 

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 classificação esperada para um aluno que estudou 5 horas. 

1.4.2) O número de horas que terá estudado um alunos que obteve 17 valores no 

teste.  

2 ) Considere a tabela: 

             \  olhos 

Cabelo 

Castanhos Azuis Verdes Total 

Castanho    60 

Louro    30 

Ruivo    10 

Total 40 30 30 100 

 Complete a tabela tendo em conta que: 

50% das pessoas com cabelo castanho têm olhos castanhos;   

 80% das pessoas com cabelo louro têm olhos azuis;    

30% das pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes. 

50% das pessoas com cabelo ruivo têm olhos castanhos. 

 

 

  

 3) Foram inquiridas 30 000 pessoas 

em relação ao modo como ocupam 

os seus tempos livres em casa.  

Alguns dos resultados obtidos estão 

 presentes na tabela que se segue: 

 Complete-a. 

 

 

 
 

Ocupação Freq. Absoluta Freq. 

Relativa.(%) 

Leitura   

Televisão 9 552  

Internet  35% 

Música 1 974  

Jogos 4 698  



 4) O número de golos marcados numa jornada pelas equipas de uma liga de futebol  

constam no gráfico que se segue: 

                         - 5 equipas 
                                  
         
                
                 
                 
 

0      1      2     3     4    Golos 

  4.1) Quantas equipas tem esta liga? 

  4.2) Qual é a percentagem de equipas que  

marcaram pelo menos  dois golos? 

  4.3) Qual foi a média de golos por 

equipa?(apresente 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 1º quartil? Justifique. 

5.2) Calcule o valor aproximado do 1º quartil. Apresente todos os cálculos e 

justificações. 
 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) 3 000 USD e 8 000 USD     6.2)  9 000 USD e 34 000USD. 

 
 7)  A Aldeia “A”  tinha, no ano 2000, 49 348 habitantes. Verificou-se que, no ano 1990  

a aldeia “A” tinha apenas 37 960habitantes. Qual foi o aumento percentual de habitantes 

entre 1990 e 2000?   Apresente todos os cálculos. 

 
 8)As idades de 5 clientes que estavam num espaço comercial eram 17, 18, 16, 15, 14. 

Entretanto saiu o cliente mais velho e entrou um outro cliente. A média das idades 

aumentou 5 unidades. Que idade tinha o último cliente que entrou? Apresente todos os 

cálculos. Se apenas apresentar o resultado, será considerado errado. 

Cotações: 

1.1) 1   1.2) 1   1.3)1   1.4.1)1   1.4.2)1.5   2)1.8   3)1.8   4.1)0.5   4.2)0.9   4.3)1           

5.1)1   5.2)2    6.1)1       6.2)1         7)2     8)1.5  


