
Escola Secundária Jaime Moniz 

MACS_ Estatística- Introdução- 10º ano 
 

 

1)Estas são as idades dos alunos de uma turma do 10º ano: 

16, 16, 15, 17, 18, 16, 15, 15, 14, 14, 14, 19, 18, 14, 15, 14. 20, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 

16, 17, 15, 15, 15, 16, 16. 

1.1) Calcule:    a) média das idades.    b) a mediana.    c) moda 

1.2) Quantos alunos têm: a) mais de 15 anos?  b) idade não inferior a 16 anos? 

 1.3) Qual a percentagem de alunos com: a) menos de 15 anos? b) 18 anos ou mais? 

1.4) Com estas idades, construa um gráfico  a) de barras      b) circular 

 

2) Cinco números têm media 6. Se juntarmos um sexto número ao conjunto, a média 

passas a ser 7 Qual foi o número que se adicionou?  

 

3) Numa turma há 12 rapazes e 13 raparigas. A média dos pesos dos rapazes é de 65kg e 

a das raparigas é de 61 kg. Determine o peso médio dos alunos da turma.  

 

4) Numa associação desportiva, a média das alturas dos seus 200 atletas é de 1,65m. As 

atletas femininas são 110 e têm altura média igual a 1,60m. Determine a altura média 

dos atletas masculinos. 

 

5) Numa turma, as idades dos alunos são 14, 15 16, 17 e 18 anos. Apenas um aluno tem 

mais de 17 anos.  O numero de alunos com 17 anos é triplo do de 14 anos. O número de 

alunos com 16 anos é o dobro do de 14 anos. 50% dos alunos da turma têm 15 anos. O 

número de alunos com 14 anos é o dobro do de 18 anos. 

 Quantos alunos têm cada uma das idades? 

 

6) Para estudar os hábitos dos homens e das mulheres em relação ao consumo de 

tabaco, recolheu-se uma amostra e obtiveram-se os seguintes resultados: 

 Fumadores Não fumadores 

Homens 45 60 

Mulheres 25 70 

6.1) Qual é a dimensão da amostra? 

6.2) Quantas mulheres forma inquiridas? E quantos homens? 

6.3) Quantos foram os fumadores? E os não funadores? 

6.4) Entre as mulheres, qual a percentagem das que fumam? 

6.5) Entre os fumadores, qual é a percentagem dos que são mulheres? 

6.6) Qual é a percentagem de homens fumadores nesta amostra? 

 

  



7) As idades dos alunos de uma turma do 

10º ano são, em percentagem, as que 

estão indicadas no diagrama circular:    

Sabemos que as idades são 15, 16 e 17 

anos. 

A idade mais frequente é 15 anos e a   

menos frequente é 17 anos. 

Sabemos ainda que 6 alunos têm 16 

anos. 

 7.1) Indique o ângulo correspondente a 

cada um dos sectores do gráfico circular. 

7.2) Determine quantos alunos tem a 

turma, quantos têm 15  anos e quantos 

têm 17 anos. 

 

 

8) Dos 200 alunos que frequentam o 10º ano, sabe-se que: 

 Rapaz Rapariga 

Frequenta Matemática A  65 

Não frequenta   

Matemática A 

25  

8.1)  Complete a tabela acima, tendo em conta que 3/5 dos alunos são rapazes. 

8.2) Entre as raparigas, qual a percentagem das que não frequenta Matemática A? 

8.3) Calcule a percentagem, relativamente ao total de alunos, dos rapazes que 

frequentam Matemática A. 

8.4) Entre as pessoas que não frequentam Matemática A, qual é a percentagem das que 

são raparigas? 

 

9) Na tabela a seguir apresentam-se os candidatos a duas faculdades, discriminados por 

sexo, faculdade e decisão de admissão. 

 Gestão Direito 

 Admitidos Não admit. Admitidos Não admit. 

Homens 480 120 10 90 

Mulheres 180 20 100 200 

9.1) Construa uma tabela de dupla entrada onde considere o sexo e o número de 

admitidos e não admitidos conjuntamente para as duas faculdades. 

9.2) Calcule a percentagem de homens e a percentagem de mulheres que foram 

admitidos. Comente. 

9.3) Calcule separadamente a percentagem de homens e de mulheres que foram 

admitidos, em cada uma das faculdades. Comente. 

9.4) Explique como é possível que aparentemente a universidade favoreça os homens, 

quando cada faculdade individualmente favorece as mulheres. 

 

10) 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. 

 

50% 

30% 

20% 

Ocupação Freq. absoluta Freq. Relativa. 

Leitura  35% 

Televisão 1592  

Internet 783  

Música 329  

Jogos   



MACS- Introdução à Calculadora Gráfica- 10º ano 
Actividade:   (página 54) 

Na lista 1 coloque os números 1,2,3,4,5,6,7, 8,9. 

Na lista 2, obtenha 10 000 a dividir respectivamente por cada um dos números da lista 1 

Nota: na calculadora Casio, se não encontrar “list”, faça: optn/List/list/ 

 

Actividade  (página 58) 

Numa lista, coloque os números 307, 284, 227 182.  Na lista seguinte obtenha todos 

estes números a dividir por 50 

Nota: na casio, para obter a parte inteira, por vezes é necessário fazer: optn/num/int 

Nota: na Texas, por vezes é necessário fazer math/num/int. 

 
Números aleatórios 

Tarefa Casio 9850 Texas Ti-83 
Obter cinco números 

aleatórios inteiros entre 1 e 

115 

 

MENU / RUN/ EXE/ OPTN/ 

►(F6)/ NUM(F4)/INT(F2) 

(    

 

OPTN/►(F6)/ PROB(F3)/ 

Ran#(F4) 

Int (Ran# x 115) EXE EXE 

MATH / PRB/randInt 

 

(usar as setas e ENTER) 

 

randInt(1, 115, 5)   ENTER 

Gráfico de barras 

Tarefa Casio 9850 Texas Ti-83 
 Trabalhar em Estatística. MENU / STAT / EXE STAT / 1:Edit / ENTER 

 

Se as listas não estiverem 

vazias, apague. 

►(F6) / DEL-A /YES (F1) L1/ CLEAR/ ENTER 
 

Introduzir os dados na 

calculadora. 

Colocar na lista 1(L1). 

16, 15, 16, 15, 15 16, 15, 

14, 15, 17,17, 18 

 

Cada vez que lançar um 

valor faça EXE . 

 

 

Cada vez que lançar um 

valor faça ENTER . 

   

Obter o gráfico de Barras ►/ 

GRPH(F1) 

SEL(F4):  

StatGraph1: DrawOn 

( os restantes, manter Off) 

 

Recuar: SHIFT / QUIT  

GRPH 

SET(F6) 

StatGraph1 

Graph Type: Hist ( usar ►) 

XList: List 1 (F2) 

Frequency: 1 (F1) 
EXE   

GPH1      

Start:14 /Pitch: 1 

Draw (F6). 

STAT PLOT(2nd Y=) 

1: ENTER    On 

Escolher o gráfico com 

barras e ENTER. 

 

Xlist:L1 

Freq:1 
ENTER  

 

GRAPH 

 

 Se não tiver uma boa 

visualização, escolha a 

janela abaixo em 
 WINDOW 



Escolher a janela adequada 

para visualizar o gráfico. 

WINDOW 

Xmin= 12       Xmax= 20 

Xscl=0.5 

Ymin=0       Ymax=7 

Yscl=1    Xres=1 

Sugestão: utilize a função  TRACE e a setas  para percorrer o gráfico 

 

 

Histograma 

 

No exemplo que se segue, em vez de colocarmos todos os dados na lista 1, vamos 

colocar os valores distintos na lista 1 e as quantidades de cada um, na lista 2. Por 

exemplo, o “10” aparece 15 vezes, o “30” aparece 17 vezes… 

 

Tarefa Casio 9850 Texas Ti-83 
Lançar os dados seguintes: 

L1 L2 

10 15 

30 17 

50 11 

70 2 

90 0 
 

 

 

Lançar como o fizemos para o gráfico de barras. 

 

Utilizar as setas para mudar de lista. 

 

Repetir os procedimentos 

para a escolha do gráfico 

mas alterando a seguinte 

informação: 

 

SET(F6) 

XList: List 1 

Frequency: List 2 
EXE   

GPH1      

Start:10 

Pitch: 20   EXE 

Draw (F6). 

 

 

Xlist:L1 

Freq:L2 

(Nota: para L2, faça 2nd 2) 
ENTER  

GRAPH 

 

 Se não tiver uma boa 

visualização, escolha a 

janela abaixo em 
 WINDOW 

 WINDOW 

Xmin= 0 

Xmax= 100 

Xscl=20 

Ymin=0 

Ymax=20 

Yscl=1 

Xres=1 

 

Nota: No caso de dados agrupados em classes, os valores que colocamos da lista 1 são 

as “marcas” das respectivas classes. 

 

 

 

 

 

 



Média, mediana,… 

 

Tarefa Casio 9850 Texas Ti-83 

 

Trabalhar em Estatística. 

 

 

MENU / STAT / EXE 

 

STAT / 1:Edit / ENTER 

 

Se as listas não estiverem 

vazias, apague. 

►(F6) / DEL-A /YES (F1) L1/ CLEAR/ ENTER 
 

 

Introduzir os dados na 

calculadora. 

Colocar na lista 1(L1). 

1, 1, 2, 3, 4, 4, 5 

 

Cada vez que lançar um 

valor faça EXE . 

 

 

Cada vez que lançar um 

valor faça ENTER 

 

Média e Desvio-padrão 

 

       Dados simples. 

 

 

 

  

CALC (F2) 

SET(F6) 

1Var XList : List 1 

1 Var Freq: 1  (F1) 

 EXE  

 

1VAR (F1) 

 

Utilize as setas para ver 

mais informação.  

O desvio-padrão é  xσn   

STAT / CALC/1-VarStats 
ENTER   

1-Var Stats L1   ENTER   

 

(Notas 

1)   L1 está em 2
nd

 1 ) 

2) Utilize as setas para ver 

mais informação.  

 

 

desvio-padrão é  σx 

Dados agrupados 
Introduzir valores e 

respectivas frequências: 

L1 L2 

5 3 

15 6 

25 6 

35 6 

45 3 

55 1 

  
 

 

Lançar os dados como anteriormente, respeitando os 

valores (L1)  e as respectivas frequências(L2)  

 

 

Obter valores gerais tais 

como média, desvio 

padrão, etc… 

 CALC  (F2) 

1VAR( F1) 

 

(Nota:  Utilize as setas para 

ver mais informação.  

    

STAT / CALC/1-VarStats 
ENTER   

1-Var Stats(L1,L2)   
ENTER   

 

(Notas 

 1)   L1 está em 2
nd

 1 ) 

2) Utilize as setas para ver 

mais informação.  

3) Se os dados estiverem 

todos na lista1, basta fazer  

1-Var Stats L1    

Nota: o desvio-padrão é σn   ou σx 

 



Exercícios: Estatística na C.G.- 10º ano.1ª parte 

 
Utilize a calculadora gráfica para resolver o seguinte: 

 

 

1) Obtenha 10 números aleatórios inteiros entre 0 e 50. 

2) Considere os seguintes valores: 

 

10, 10, 10,  11, 11, 12, 12, 13 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18 

 

2-a) Represente-os num gráfico de barras e num diagrama de extremos e quartis. 

2-b) Obtenha a média e a mediana. 

  

3) considere que a primeira coluna são os valores da variável e que na segunda coluna, 

temos as quantidades de cada um dos valores: 

12 5 

13 7 

14 2 

15 4 

16 9 

17 3 
 

3-a) Represente estes dados num 

histograma. 

 

3-b) Obtenha a média e a mediana. 

 

 

 

 


