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Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre 3 casas decimais. 
 

1) As Aldeias “A”e  “B”   tinham , no ano 2000  respectivamente 552 e 

3796 habitantes. Verificou-se que, entre o ano 1990 e o ano 2000,  a aldeia 

“A” aumentou em 15 %  a sua população e que a aldeia “B”  diminuiu  a 

população em 27 % . Qual o número de habitantes de cada uma das aldeias 

no ano 1990?  

2) Considere a tabela que se segue: 

Xi ni Ni fi Fi 

0  5  20% 

1 7    

2  15   

3   32%  

4     

2.1) Complete a tabela   2.2) Determine a dimensão da amostra, a média e a 

mediana e o desvio-padrão. 

 

3) Perguntou-se a 50 jovens qual o número de televisores que tinham em 

casa. Obtiveram-se os seguintes resultados 

Número de televisores 1 2 3 4 

Número de jovens 12 15 13 10 

3.1)Construa uma tabela de frequências completa (frequências absolutas, 

relativas, absolutas acumuladas e relativas acumuladas). 

3.2) Qual a percentagem de jovens com menos de três televisores em casa? 

3.3) Qual a média de televisores em cada casa? E qual o desvio-padrão? 

(indique todos os cálculos) 

3.4) Indique o valor da mediana, do 1º quartil e do 3º quartil. Desenhe o 

diagrama de extremos e quartis. 

3.5) Calcule a amplitude total e a amplitude inter-quartil. 

 

4) Considere as seguintes idades: 15; 18; 21; 13; 16; 17; 19; 21 

 Calcule: 

4.1) a média da idades.(indique os cálculos)  

4.2) a mediana, o 1º Quartil(Q1) e o    3º Quartil(Q3) (indique como obteve). 

4.3) a moda             4.4)  a amplitude total        4.5 a amplitude inter-quartil. 

4.6) a variância e desvio padrão. (indique os cálculos) 



 

5) A tabela ao lado diz respeito aos 

ordenados dos funcionários de uma 

fábrica, consoante o género. 

5.1) Qual é a percentagem de 

mulheres? 

5.2) Calcule a média total dos 

vencimentos. 

5.3) Calcule a média dos 

vencimentos das mulheres. 

5.4) Calcule a média dos 

vencimentos dos homens. 

 

Ordenados 

(euros) 

Homens Mulheres 

[300, 400[ 5 7 

[400, 500[ 7 10 

[500, 600[ 10 14 

[600, 700[ 9 16 

[700, 800[ 12 9 

[800, 900[ 16 5 

[900, 1000] 14 1 
 

5.5) Calcule o desvio padrão dos vencimentos para cada um dos géneros e 

compare, quanto à dispersão, os vencimentos de cada um. 

 

6) O Histograma que se segue refere-se ao número de pessoas que 

visitaram uma loja comercial, em função das idades.  

Tal como podemos observar, as alturas das barras são, 9, 18, 14 e 9 

respectivamente. 

 
6.1) Determine a média das idades das pessoas.( indique todos os cálculos). 

6.2) Indique justificando qual é a classe que contém a mediana. 

6.3) Calcule a variância, indicando todos os cálculos. 
 

7) A média das alturas de 10 alunos de uma turma era 1.65m. Entretanto, 

saiu um aluno que media 1.85m e entrou um novo aluno. Qual era a altura 

do novo aluno, sabendo que a média da alturas da turma passou a ser 

1.63m? 

 

8) Explique o que são medidas de localização resistentes. Dê exemplos 

onde lhe pareça relevante ter em conta a resistência das medidas de 

localização. 

9) Explique a diferença entre medidas de localização e medidas de 

dispersão. Diga para que serve cada um destes tipos de medida. Dê 

exemplos. 



 

10) Os seguintes 

diagramas de 

pontos representam 

distribuições do 

número de 

quilómetros por 

cada litro de 

combustível de 

vários tipos de  
 

carros, de acordo com a seguinte divisão: familiar, grande e pequeno 

10.1) A partir da tabela anterior, 

preencha a tabela seguinte, 

indicando os valores aproximados, 

com aproximação às milésimas, 

para as características amostrais 

pretendidas, respeitantes à variável 

consumo: 

 

 Média Desvio-

padrão 

Familiar   

 

Grande   

 

10.2) Calcule a percentagem de carros do tipo pequeno que andam mais de 

12 quilómetros por cada litro de combustível.  

10.3. A partir dos dados anteriores, preencha a tabela seguinte calculando 

valores aproximados para as características amostrais pretendidas: 

 mediana 1º 

Quartil 

3º 

Quartil 

Mínimo Máximo 

Familiar  

 

    

Grande  

 

    

10.4). Desenhe diagramas de extremos e quartis paralelos e compare os 

carros grandes e os carros familiares no que diz respeito ao  número de 

quilómetros percorridos por cada litro de combustível. 

Faça uma pequena composição realçando as diferenças mais significativas, 

resultantes da comparação. 

11) As variáveis x e y relacionam-se entre si, de acordo com os valores da 

tabela: 

X 1 2 4 5 6 8 

Y 1 2 2 4 5 7 

11.1) Desenhe o diagrama de dispersão e comente a correlação entre as 

variáveis x e y. 

11.2) Determine o valor do coeficiente de correlação e comente o resultado. 

11.3) Obtenha a equação da recta de regressão, usando aproximações com 

3 casas decimais e obtenha uma estimativa para a imagem de  x=3, usando 

y(3) na equação da recta obtida. 



12) Consideremos os pesos e as alturas de 6 alunos: 

X 
Altura(cm) 

140 150 156 160 167 174 

Y  
Peso(kg) 

60 63 66 67 70 73 

12.1) Obtenha a equação da recta de regressão e o coeficiente de 

correlação. 

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

12.2-a) O peso esperado para um aluno com 163 cm. 

12.2-b) A altura esperada para um aluno com 65 kg. 

Notas: 1) apesar de utilizarmos a recta de regressão para procurarmos 

valores desconhecidos, estes são apenas aproximações e não “estimativas 

seguras”dos valores pretendidos.   

 2) Devemos  evitar fazer previsões quando o valor de x está  fora do 

intervalo dado. Por exemplo, no contexto do exercício 12, não seria 

prudente calcular  y(125) ou y( 280), pois estes podem ter más estimativas 

ou até nem terem qualquer sentido.  

13) Considere a tabela: 

CABELO/OLHOS  Castanhos Azuis Verdes total 

Castanho    60 

Louro    30 

Ruivo 2   10 

TOTAL 
 16  100 

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 14 pessoas com olhos castanhos do que pessoas com olhos verdes. 
 

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

 Rapaz Rapariga 

Frequenta Matemática A  65 

Não frequenta  Matemática A 25  

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

14.2) Entre as raparigas, qual a percentagem das que não frequenta 

Matemática A? 

14.3) Entre as pessoas que não frequentam Matemática A, qual é a 

percentagem das que são raparigas? 

Outros exercícios: 

Caderno de exercícios: páginas 47 a 49- exercícios 24 a 35, excepto25.8, 

26.2, 28.4, 28.5, e 29. Testes de anos anteriores: teste 3, 4 e 5.( site Macs). 


