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4. O professor da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais da escola de Xisto estudou a 
existência de uma correlação linear entre as classificações dos alunos na disciplina de Matemática Aplicada 
às Ciências Sociais no final do 3.º período de 2010 (CI) e as classificações desses mesmos alunos no 
exame nacional da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (CE).

Os dados recolhidos encontram-se organizados na Tabela 5.

Tabela 5

N.º
do

Aluno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(CI)
x

9 9 10 13 14 9 11 11 14 8 14 16 16 19 14 11 16 10

(CE)
y

7 8,2 9,5 12,1 13,7 7,5 14,2 10,6 14,5 6,3 12,1 17,2 14,8 4,2 11,7 9,5 15,2 8,5

4.1. A análise do diagrama de barras dos dados obtidos para a variável estatística «classificação dos 
alunos da escola de Xisto na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais no final do 
3.º período de 2010 (CI)» fornece informação relevante sobre a dispersão e a representatividade da 
média da amostra das classificações naquela disciplina.

Descreva essa informação.

Na sua resposta, deve:

•  representar os dados da variável estatística «classificação dos alunos da escola de Xisto na 
disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais no final do 3.º período de 2010 (CI)» num 
diagrama de barras;

•  determinar o valor da média da variável estatística «classificação dos alunos da escola de Xisto 
na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais no final do 3.º período de 2010 (CI)»;

•  relacionar a representação gráfica dos dados com o valor da média.

Apresente o valor da média com arredondamento às décimas.

4.2. Uma aluna, após calcular o coeficiente de correlação dos dados organizados na Tabela 5, afirma:

«A correlação linear entre as classificações dos alunos da escola de Xisto na disciplina de Matemática 
Aplicada às Ciências Sociais no final do 3.º período de 2010 (CI) e as classificações obtidas no exame 
(CE) é fraca. No entanto, se excluirmos as classificações do aluno número 14, essa correlação linear 
aumenta substancialmente.»

Justifique a veracidade da afirmação da aluna.

Na sua resposta, deve:

•  determinar o coeficiente de correlação linear incluindo as classificações do aluno número 14;

•  determinar o coeficiente de correlação linear excluindo as classificações do aluno número 14;

•  relacionar os valores dos dois coeficientes, justificando a veracidade da afirmação da aluna.

Apresente os coeficientes de correlação com arredondamento às milésimas.
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4.3. Admita que a reta de regressão , ,y x1 0927 1 8476= - , no intervalo [8, 18], se ajusta,  
aproximadamente, aos pontos do diagrama de dispersão das variáveis: 

x:  «classificação dos alunos da escola de Xisto na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais no final do 3.º período de 2010 (CI)»

y:  «classificação dos alunos da escola de Xisto na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais no exame nacional de 2010 (CE)»

Calcule a estimativa do valor da classificação no exame da disciplina de Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais de um aluno da escola de Xisto que, no final do 3.º período de 2010, tenha obtido 
a classificação de 12.

Apresente o resultado com arredondamento às décimas.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, quatro casas 
decimais.

4.4. Admita que as classificações de exame dos alunos na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais em 2011 seguem, aproximadamente, uma distribuição normal de valor médio igual a 
10 valores e desvio padrão igual a 4,1 valores.

Note que:

Se X é uma variável aleatória normal de valor médio n e desvio padrão v, então:

,27%P X 68< < .n v n v− +^ h

95,45%P X2 2< < .n v n v− +^ h

99,73%P X3 3< < .n v n v− +^ h

Determine um valor aproximado para a probabilidade de um aluno, escolhido ao acaso, ter uma 
classificação no exame da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais entre os 
14,1 valores e os 18,2 valores.

Apresente o resultado na forma de percentagem, com arredondamento às centésimas.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, quatro casas 
decimais.



 

4.  

4.1. Elaborando uma tabela de frequências, obtém-se: 

Classificação Interna (CI) Nº de alunos 

8 1 

9 3 

10 2 

11 3 

12  

13 1 

14 4 

15  

16 3 

17  

18  

19 1 

  

Total 18 alunos 

 

O que corresponde ao seguinte diagrama de barras: 

 

 

 

Inserindo os valores de CI numa lista na calculadora obtém-se:  

Média de CI ≈ 12,4	������� 

 

Como é possível verificar através da posição da média no diagrama de barras, representada pelo 

símbolo     , mostra que os valores se encontram razoavelmente dispersos em relação à média e 

como tal esta não parece ser um bom representante deste conjunto de dados. 
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4.2. Inserindo numa das listas da calculadora os valores relativos à classificação interna (CI) e noutra 

lista os correspondentes valores das classificações obtidas no exame nacional (CE), fazendo a 

regressão linear, obtém-se para valores do coeficiente de correlação 

Sem o aluno nº14 � � ≈ 0,913 

Com o aluno nº14 � � ≈ 0,439 

Assim, podemos concluir que a afirmação da aluna é verdadeira uma vez que o coeficiente de 

correlação passa de 0,439 (associação fraca) a 0,913 (associação forte). 

4.3. Usando a reta de regressão como modelo temos que a estimativa da classificação no exame é dada 

por: 

1,0927 12 1,8476y = × − , ou seja, � ≈ 11,2648. 

Pelo que, de acordo com o modelo, a estimativa da classificação de exame para o aluno é de 11,3 

valores 

4.4. Recorrendo à representação gráfica da distribuição normal e às capacidades da calculadora gráfica, 

obtém-se: 

Sendo que 14,1 = � + � e que 18,2 = � + 2� 

Temos que a probabilidade pedida é de aproximadamente 13,59%. 

Podemos fazer: 95.45/2 - 68.27/2 = 13.59%




