
Matemática 8º ano Página 1-20 

Escola Básica D. Domingos Jardo 
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra 

Código de Agrupamento 171608  

1º Período 

1: Planeamento Estatístico Matemática – 8ºano 

Ficha de Trabalho nº1                                                 Data: …… / …… / 20…. Ano Letivo 2015 / 2016 

Nome: Turma: Número: 

 

Conceitos estatísticos 

População é o conjunto de todos os elementos que têm determinada característica. 

Amostra é um subconjunto da população, que se observa com o objectivo de tirar conclusões para a 

população de onde foi recolhida. 

 

Exemplo: Fez-se um inquérito dirigido a todos os operários da fábrica PX. Dos diferentes sectores selecionaram-se 

50 operários. Neste estudo a população são todos os operários da fábrica PX e a amostra os 50 operários. 

 

Um estudo estatístico baseado em toda a população conduz a conclusões seguras. É o caso dos censos que os 

governantes mandam realizar de 10 em 10 anos para analisar os dados, tirar conclusões que permitam prever 

situações e planificar atividades, para determinados aspectos relacionados com o quotidiano da população de um 

país. 

 

Censo ou recenseamento é um estudo científico de um universo de pessoas, instituições ou objectos físicos, com 

o propósito de adquirir conhecimentos, observando todos os elementos e fazer juízos quantitativos acerca de 

características importantes desse universo. 

  

Nem sempre é possível realizar um censo, seja por impossibilidade económica ou de tempo. Nessas situações 

realiza-se uma sondagem. 

 

Sondagem é um estudo científico a uma parte da população, com o objectivo de estudar atitudes, hábitos e 

preferências da mesma relativamente a conhecimentos, circunstâncias e assuntos de interesse comum. 

 

Variável é a propriedade que pretendemos estudar nos indivíduos de uma população ou amostra. 
 
Exemplo: Pretende-se estudar as idades dos alunos da Escola ABC. A variável estatística é a idade. 
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As variáveis podem ser classificadas segundo os seguintes critérios: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Estatístico 

Atividade 1: 

“ Pretende-se saber o número de filmes que os 25 alunos de uma turma veem na televisão. Para isso prepara-se 

um inquérito em que se pergunta aos alunos da turma quantos filmes cada um viu na semana anterior.” 

 

Os alunos da turma constituem aquilo a que se chama de população. Se o inquérito for entregue aos 25 alunos 

estamos a inquirir a população. Se o inquérito for entregue apenas a alguns alunos da turma estamos a inquirir 

uma amostra. 

 

A variável em estudo é o n.º de filmes vistos numa semana. A variável é quantitativa discreta. 

 

“O inquérito foi entregue aos 25 alunos, que preencheram e devolveram. 

As respostas recolhidas foram: 

4 - 3 - 2 - 2 - 4 – 2 – 5 – 5 – 3 – 1 – 3 – 2 – 5 – 1 – 4 – 4 – 3 – 0 – 2 – 4 – 2 – 3 – 4 – 5 – 2 “ 

 
Estes números, assim dispostos, são os dados do inquérito e é preciso organizá-los. 

 
Começa por elaborar a respectiva tabela de frequências. 

x Frequência Absoluta (f) Frequência Relativa (fr) 
Frequência Relativa em % 

(fr %) 

0 1   

1    

2    

3    

4    

5    

Total    

 

Variáveis 

Estatísticas 

 

Qualitativas – as que não se podem medir, não se podem quantificar. 

Exemplos: Cor do cabelo; estado civil; Grupo musical preferido; … 

 

Quantitativas – que se podem medir. 

Exemplos: Idade, N.º de irmãos, Altura, … 

 

Discretas – assumem valores inteiros 

Exemplos: Idade; N.º de irmãos 

 

Contínuas – assumem todo e qualquer 

valor de um intervalo. 

Exemplos: Altura, Peso 

 



Matemática 8º ano Página 3-20 

x: representa o número de filmes que cada aluno viu na semana anterior ao inquérito. 

Frequência absoluta é o número de vezes que o acontecimento é observado, isto é, o número de vezes que o 

valor aparece na lista. Representa-se por f. 

 

Frequência relativa de um acontecimento é o quociente entre a frequência absoluta desse acontecimento e o 

total de elementos inquiridos. Representa-se por fr. 

 

Frequência relativa em percentagem é o produto entre a frequência relativa e 100. Representa-se por fr %. 

 
Para além das tabelas, os acontecimentos podem ser representados sob a forma de gráficos: 

 Gráfico de Barras 

Construção do gráfico de barras 
 -  As barras são retângulos com a mesma largura e em que o comprimento varia de acordo com a 

frequência absoluta ou relativa. 

 -  As barras devem estar separadas por espaços iguais. 
 -  O gráfico deve ter um título e legendas. 

 
Representa a situação estudada num gráfico de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência 

Absoluta 

Número de filmes vistos numa semana 

N.º de Filmes 
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 Gráfico Circular ou Sectograma 

Construção do gráfico circular 

 -  A amplitude de cada sector é proporcional à frequência que representa. 

 -  Devem usar-se cores diferentes para cada um dos sectores. 

 -  O gráfico deve ter um título e legendas. 

 
O número de alunos _____ corresponde ao círculo completo, cuja amplitude é __________. 

 

Completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa o gráfico circular escolhendo uma cor diferente para cada situação. Não esqueças de pintar a legenda 

com a cor respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum filme 

4,14
25

1360

1       

25   360

Frequência      Graus










xx

x  

1 filme 







x

x        

   360

Frequência      Graus

 

2 filmes 







x

x        

   360

Frequência      Graus

 

3 filmes 







x

x        

   360

Frequência      Graus

 

4 filmes 







x

x        

   360

Frequência      Graus

 

5 filmes 







x

x        

   360

Frequência      Graus

 

Nenhum filme

1 filme

2 filmes

3 filmes

4 filmes

5 filmes

 

Filmes vistos por semana 



Matemática 8º ano Página 5-20 

 Pictograma 

Construção de um pictograma 

 - Indicar o significado do símbolo ou símbolos. 

 -  Utilizar símbolos sugestivos em relação ao estudo estatístico. 

 - O símbolo ou símbolos utilizados devem ser do mesmo tamanho. 

 -  Os símbolos devem estar separados por espaços iguais. 

 
 

 

0 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

Para melhor se analisar os dados do inquérito podemos, ainda determinar: 

 A Média 

A Média obtém-se somando todos os valores e dividindo pelo número de elementos da população. 

 
Temos portanto que somar os seguintes números: 

4 - 3 - 2 - 2 - 4 – 2 – 5 – 5 – 3 – 1 – 3 – 2 – 5 – 1 – 4 – 4 – 3 – 0 – 2 – 4 – 2 – 3 – 4 – 5 – 2 

A soma destes números dá: _______ 

Agora dividimos o valor da soma por ________. 

Então _________   _______ = ___________   é a média. 

 

 

 

Uma pessoa que viu um determinado número de filmes 
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 A Mediana 

A Mediana obtém-se ordenando os acontecimentos por ordem crescente ou decrescente e escolhendo o valor 

central. 

 

Se existir apenas um valor central é esse o valor da mediana. 

 
Se existirem dois valores centrais, a mediana é a média desses valores. 

 
Começa por ordenar, de forma crescente os acontecimentos: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Qual é o valor central? _____________ 

 

Como só existe um valor central é esse valor que corresponde á mediana. 

 

A mediana é _______________. 

 

Se existissem dois valores centrais o valor da mediana seria a semi-soma1 desses valores, por exemplo, se os 

valores centrais fossem 3 e 4 o valor da mediana seria 5,3
2

43



. 

 

 A Moda 

A Moda é o acontecimento a que corresponde a maior frequência. 

 

Pode haver casos em que não haja moda, por exemplo no caso em que todos os acontecimentos têm a mesma 

frequência. Pode ainda haver casos em que haja mais do que uma moda, por exemplo no caso em que três dos 

sete acontecimentos apresentam a maior e a mesma frequência. 

 
Qual o acontecimento que tem maior frequência? _______________ 

 
A moda é _________. 

 

Nota: A média e a mediana não podem ser calculados quando as variáveis são qualitativas. 

 
Algumas conclusões: 

 O número máximo de filmes visto por alguém foi ______. 

 O maior grupo de alunos viu _____ filmes. 

 Em média, nesta turma, cada aluno viu ____ filmes. 

 Como cada filme dura normalmente hora e meia, esses alunos passaram pelo menos ____ h e ___m em 

frente ao televisor nessa semana. Se fizerem isso todas as semanas, ao fim de um ano (se o ano tiver 52 

semanas) terão passado _____________ horas a ver filmes na televisão. 

                                                           
1 SEMI-SOMA = A metade de uma soma 
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Observações: 

1)  Em relação à moda: Há casos em que não há nenhum valor modal e noutros que há mais que um valor 

modal, assim, designa-se por: 

 Amodal – quando não há nenhum valor modal; 

 Bimodal – quando existem dois valores modais. 

 

2)  Em relação à mediana: Tem que se ter em consideração se o número de dados é par ou ímpar: 

 Se n é par então faz-se a média dos dois valores centrais; 

 Se n é ímpar então considera-se o valor central. 

 

 

________________ 

Atividade 2: 

“Também se pretende saber a duração dos filmes vistos pelos alunos da turma. Para isso perguntou-se aos alunos 

da turma qual a duração dos filmes que viu na semana anterior.” 

 

A variável em estudo é a duração dos filmes vistos numa semana. A variável é quantitativa contínua. 

 
As respostas recolhidas foram: 

95 – 103 – 89 – 122 – 85 – 92 – 105 – 95 – 83 – 91 – 113 – 102 – 95 – 111 – 94 – 124 – 103 – 90 – 82 – 94 – 102 – 

93 – 84 – 105 – 82 – 95 – 98 – 98 – 85 – 102 – 96 – 76 – 76 – 88 – 125 – 105 – 89 – 94 – 85 – 113 – 99 – 142 – 85 – 

92 – 95 – 85 – 93 – 101 – 103 – 112 – 99 – 101 – 84 – 94 – 93 – 90 – 82 – 95 – 95 – 103 – 89 – 122 – 85 – 92 – 105 

– 95 – 83 – 131 – 113 – 102 – 95 – 111 – 94 – 124 – 143 

 

Estes números, assim dispostos, são os dados do inquérito e é preciso organizá-los. Como a variável é contínua, e 

temos dados muito diferentes, vamos agrupar os dados em classes. 

 
Quantas classes devo utilizar? 

 
Existem tabelas que podem dar essa indicação, uma delas é a tabela de Truman Kelley (não é para decorar mas 

apenas para usar como elemento de consulta). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nosso caso, atendendo a que temos 75 dados podemos considerar 9 classes. 

Para determinar o intervalo de classes calcula-se a diferença entre o maior e o menor valor observados.  

No exemplo temos 75 dados, logo _______ - _______ = ______ é a amplitude total dos dados.  

Tabela de Truman L. Kelley 

N.º de 
dados 

N.º de 
classes 

5 2 

10 4 

25 6 

50 8 

100 10 

200 12 

500 15 

1000 15 

 

Para um determinado número de dados quantas classes se devem 

considerar?  

Deve-se ter em atenção o contexto da situação que se está a estudar, 

levando em conta a natureza dos dados, a unidade de medida e a própria 

experiência que se tem da situação.  

Na determinação do número de classes a considerar a tabela de Truman L. 

Kelley, que estabelece o n.º de classes (k) em função do n.º total de dados 

(n), pode constituir uma ajuda. 
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Dividindo a amplitude total dos dados ____ pelo número de classes ___ vem _____  _____= ______.  

Assim, agruparemos os dados em classes de amplitude ___.  

Portanto, a primeira classe será, por exemplo, [76, ____[, a segunda [____, ____[, … 

 
 
Começa por elaborar a respectiva tabela de frequências. 

Classes (duração 
dos filmes) 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa em % 

[76, ____[    

[____, ____[    

    

    

    

    

    

    

    

Total    

 
Para além das tabelas, os acontecimentos também podem ser apresentados sob a forma de gráficos. 
 

 Histograma (porque os dados estão agrupados em classes) 

Construção de um Histograma 

 -  Os dados devem estar agrupados em classes. 

 -  No eixo horizontal representam-se os intervalos de classe. 

 -  No eixo vertical representa-se a frequência das classes. 

 -  As barras estão desenhadas sem intervalos entre elas. 

 -  A área de cada uma das barras é proporcional à respectiva frequência. 

 -  O gráfico deve ter título e legendas. 

 

 

 

 

 

 

Representa a situação estudada num histograma. 

 

 

 

Duração dos filmes vistos numa semana 

Frequência 

Absoluta 
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Quando, os dados estão agrupados em classes sobre o histograma pode ser construído um outro gráfico cujo 

nome é polígono de frequências. Este polígono de frequências é um gráfico de linhas que se obtém unindo os 

pontos médios da base superior dos rectângulos do histograma. 
 

Sobre o histograma construído anteriormente desenha o respectivo polígono de frequências. 
 

Nestes casos a média é calculada a soma da multiplicação dos valores médios das classes pela respetiva 
frequência absoluta e dividindo pelo total de dados. 
 
Temos portanto que encontrar os valores médios das classes. 

Classes [76, __[ [__, __[ [__, __[ [__, __[ [__, __[ [__, __[ [__, __[ [__, __[ [__, __[ 

Valor 

médio 

(marca da 

classe) 

         

Frequência 

absoluta 
         

 

Média =  
 
À moda, nestes casos, passa-se a chamar classe modal e à mediana a classe mediana. 

A classe modal é ________.  

 

 

 

 

 Exercícios: 

1. Hoje em dia, é possível ver um programa de televisão através de um computador. 

Na tabela que se segue, podes observar o número de pessoas (em milhares) que viu televisão num 

computador, no primeiro trimestre de 2006, em Portugal. 

Mês Janeiro Fevereiro Março 
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N.º de pessoas (em milhares) 680 663 682 

1.1. De Janeiro para Fevereiro, o número de pessoas que viu televisão num computador diminuiu. 

Determina a percentagem correspondente a essa diminuição. 

Apresenta todos os cálculos que efetuares. 

 

1.2.  A média do número de pessoas que viu televisão, num computador, nos primeiros quatro meses de 

2006, foi de 680 (em milhares). 

Tendo em conta os dados da tabela, quantas pessoas (em milhares) viram televisão num computador, 

durante o mês de Abril desse ano? 

Mostra como obtiveste a tua resposta. 
EXAME NACIONAL DE MATEMÁTICA - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 1ª chamada de 2007 

 

2. A pedido da Maria, todas as pessoas convidadas para a sua festa de aniversário vão levar, pelo menos, um CD 

de música. 

A Maria perguntou a todos os convidados quantos CD tencionava cada um deles levar, e fez uma lista onde 

escreveu todas as respostas. 

Depois de ordenadas, todas as respostas, por ordem crescente, as primeiras 14 são as seguintes: 

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

Sabendo que a mediana de todas as respostas dadas é 4, quantas pessoas foram convidadas para a festa de 

aniversário da Maria? 

Não justifiques a tua resposta. 

Teste Intermédio de Matemática – 3.º Ciclo do Ensino Básico – 31 de Janeiro de 2008 

 

3. Muitos dos estudantes que usam mochilas transportam diariamente peso a mais para a sua idade. 

 
3.1. Para evitar lesões na coluna vertebral, o peso de uma mochila e o do 

material que se transporta dentro dela não devem ultrapassar 10% do peso 

do estudante que a transporta.  

A Marta pesou a sua mochila. 

Na balança da figura ao lado, está indicado o peso dessa mochila vazia. 

Sabendo que a Marta pesa 45 kg, qual é, em kg, o peso máximo que ela 

poderá transportar dentro da sua mochila, de forma a evitar lesões na 

coluna vertebral? 

Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

 

 

 

 

 

3.2. O gráfico circular que se segue 
fornece informação sobre as 
zonas do corpo onde as lesões 
provocadas por mochilas são 
mais frequentes. 
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A Marta e duas das suas amigas começaram a construir, cada uma, um gráfico de barras que traduzisse a 

mesma informação deste gráfico circular. Na figura que se segue, podes observar esses três gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apenas um deles poderá corresponder ao gráfico circular apresentado. Qual? 

Para cada um dos outros dois gráficos, indica uma razão que te leva a rejeitá-lo. 

 
EXAME NACIONAL DE MATEMÁTICA - 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 1ª chamada de 2006 

 

4. Em 2005, foram produzidos 619 milhões de 
toneladas de arroz, a nível mundial. 
O gráfico de barras seguinte apresenta, em 
milhões de toneladas, a produção dos principais 
países produtores de arroz. 

 
 

4.1. Completa o gráfico circular seguinte, de 
acordo com as informações apresentadas no 
gráfico de barras. 

 

 
4.2.  Em 2005, que percentagem da produção mundial de arroz representou a produção destes 5 

países? 
Apresenta o resultado arredondado às unidades. 
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Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística - PAÍSES PRODUTORES DE ARROZ 
 

 
5. O José teve uma cotação média de 70% nas primeiras quatro provas globais que realizou no 9.º ano. Realizou 

ainda mais duas provas cuja cotação média foi de 88%. Calculou a cotação média de todas as provas realizadas 

e obteve um valor diferente do calculado pela sua Mãe. Os cálculos realizados por cada um deles estão 

indicados na tabela seguinte. 

 
Cálculo do José Cálculo da Mãe 

79
2

8870



 76

6

288470



 

A média é 79%. A média é 76%. 
 
Qual dos cálculos está correcto? Justifica a tua resposta. 

Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – MÉDIA DE MÉDIAS 

 
 
6. Para metade da população mundial, o arroz é a principal 

fonte de alimentação. 
Na tabela seguinte apresentam-se oito dos principais países 
produtores de arroz e a respectiva produção em 2005. 

 
6.1. Com base na informação da tabela, podemos afirmar 

que a produção destes oito países representa mais ou 

menos do que 50% da produção mundial de arroz? 

Justifica a tua resposta. 

6.2. O Brasil também é produtor de arroz. Em 2005, a 

produção brasileira foi, aproximadamente, 7% da 

produção chinesa. A produção brasileira representa mais 

ou menos do que 5% da produção mundial de arroz? 

Justifica a tua resposta, apresentando os cálculos que efectuares. 

6.3. Em relação a 2005, qual das afirmações seguintes é falsa? 

(A) A China produz mais do que um quarto do total de arroz produzido no mundo. 

(B) A Índia produz menos do que um quarto do total de arroz produzido no mundo. 

(C) A China e a Índia produzem mais do que metade do total de arroz produzido no mundo. 

(D) A China e a Índia produzem três quartos do total de arroz produzido no mundo. 

Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – PRODUÇÃO MUNDIAL DE ARROZ 

 

7. Na seguinte figura, pode observar-se o gráfico que 

acompanhava uma das facturas do Sr. Silva, referente 

aos seus gastos energéticos durante um ano. A 

facturação ocorreu nos meses de Junho, Agosto, 

Outubro, Novembro e Dezembro de 2005 e nos meses 

de Fevereiro, Abril e Maio de 2006. 

 
7.1. Sem fazeres qualquer cálculo, explica porque são 

verdadeiras as seguintes afirmações: 

7.1.1. O gasto médio mensal foi inferior a 44 euros. 

7.1.2. No último trimestre de 2005, o gasto médio mensal foi superior a 11 euros. 
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7.2. Qual foi, aproximadamente, o gasto médio diário no ano correspondente aos dados do gráfico (Junho de 

2005 a Maio de 2006)? Apresenta os cálculos que efectuares. 
Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – UM GRÁFICO DE FACTURAÇÃO 

 
8. Durante o dia, muitas vezes, o sol está encoberto. 

Relativamente à cidade do Porto e os meses dos anos de 2001 e de 2002, o gráfico indica: 

 o número médio de horas de sol registadas por dia (ou seja, o número médio de horas durante as quais o 

sol não esteve encoberto); 

 o número médio de horas de sol possíveis por dia (ou seja o número médio de horas decorridas entre o 

nascer e o pôr-do-sol). 

 

 
 

8.1. Qual foi, aproximadamente, o número total de horas de sol registadas no mês de Agosto de 2002? 

8.2. De acordo com o gráfico, quais das afirmações seguintes (A, B e C) são verdadeiras e quais são falsas? 

A. O mês de Janeiro foi o mês em que o sol esteve mais tempo encoberto no ano de 2001. 

B. No ano de 2002, o mês em que o sol esteve mais tempo encoberto coincidiu com o mês 

em que o número de horas possíveis de sol era menor. 

C. No ano de 2001 e de 2002 verificou-se no mesmo mês o maior número médio de horas 

de sol por dia. 

 

8.3. De acordo com a Urban Audit1 (http://www.urbanaudit.org/), o número médio de horas de sol registadas por 

dia, no ano de 2001, no Porto, foi de 6,77. Explica como é possível calcular este valor a partir do gráfico. 
Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – SOL NA CIDADE DO PORTO 

 
9. Numa escola, foi realizado um inquérito a um grupo de alunos sobre o respectivo peso. A escola tem 720 

alunos e inquiriram-se 36. Os dados recolhidos foram organizados numa tabela. 

 

Peso (kg) 45 49 50 53 55 60 62 63 

N.º de alunos 5 7 6 10 2 2 1 3 

9.1. Que percentagem de alunos da escola foi inquirida? Apresenta o resultado aproximado às décimas. 

9.2. Relativamente aos dados recolhidos, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A) 25% dos jovens têm peso acima dos 53 kg. 
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(B) 25% dos jovens têm peso inferior a 49 kg. 

(C) 75% dos jovens têm peso superior a 49 kg. 

(D) 50% dos jovens têm peso inferior a 53kg. 

9.3. O peso mediano dos alunos inquiridos é de 51,5 kg. Explica o significado desta afirmação. 
Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – INQUÉRITO DE PESO 

 
 

10. No Campeonato da Europa de Atletismo em 2006, na Alemanha, Francis Obikwelu, atleta de nacionalidade 

portuguesa, ganhou a medalha de ouro nas corridas de 100 e de 200 metros. 

As tabelas referem as marcas alcançadas, na prova final da corrida de 100 metros, pelos atletas masculinos e 
femininos que ficaram nos quatro primeiros lugares. Numa corrida, considera-se tempo de reacção o intervalo 
de tempo entre o tiro de partida e o momento em que o atleta sai dos blocos de partida. O tempo final inclui o 
tempo de reacção e o tempo de corrida. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tendo em conta os dados das tabelas, responde às questões seguintes. 
10.1. Pode afirmar-se que a média do tempo final de corrida dos quatro atletas masculinos é inferior à média 

do tempo final das quatro atletas femininas. Explica porquê, não fazendo quaisquer cálculos. 
10.2. Quem partiu em primeiro lugar na prova masculina? E na feminina? 
10.3.  As atletas Yekaterina Grigoryva e Irina Khabarova tiveram o mesmo tempo final na corrida. Qual das 

duas teve menor tempo de corrida? 
10.4. De acordo com alguns estudos, o tempo médio de reacção das mulheres é inferior ao dos homens. 

Verifica se, para estes dois grupos de atletas, a afirmação é verdadeira. Justifica a tua resposta. 
Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – CAMPEONATO DA EUROPA DE ATLETISMO 

 
11. Na tabela seguinte, são apresentados os pesos dos alunos de uma turma do 8.º ano, da qual fazem parte 13 

raparigas, cujo peso médio é de 51 kg. O peso médio dos alunos da turma é de 52,96 kg. 

Peso (kg) 45 48 50 55 58 60 66 

N.º de alunos 3 4 6 5 2 4 1 

11.1. Qual é o peso médio dos rapazes da turma? Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

11.2. Foi sugerido aos alunos da turma que alterassem alguns dos seus hábitos alimentares. Ao fim de algum 

tempo, a média do peso dos alunos da turma baixou 2 kg. De entre as seguintes afirmações, transcreve 

a letra que corresponde à afirmação correcta. 

(A) O peso de cada aluno baixou 2 kg. 

(B) O peso total das raparigas baixou 26 kg e o dos rapazes baixou 24 kg. 

(C) O peso total dos alunos baixou 50 kg. 

(D) O peso médio das raparigas baixou 2 kg e o dos rapazes também. 
Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – NOVO REGIME ALIMENTAR 

 

 

 

12. No dia 11 de Fevereiro de 2007, realizou-se em Portugal um referendo sobre a despenalização da interrupção 

voluntária da gravidez. 

100 m femininos (prova final) 

Lugar Nome 
Tempo de reacção 

(segundo) 
Tempo final 
(segundo) 

1.º Kim Gevaert 0,144 11,06 

2.º Yekaterina Grigoryva 0,150 11,22 

3.º Irina Khabarova 0,144 11,22 

4.º Joice Maduaka 0,164 11,24 

 

100 m masculinos (prova final) 

Lugar Nome 
Tempo de reacção 

(segundo) 
Tempo final 
(segundo) 

1.º Francis Obikwelu 0,183 9,99 

2.º Andrey Yepishin 0,148 10,10 

3.º Matic Osovnikar 0,167 10,14 

4.º Ronald Pognon 0,184 10,16 
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Em Portugal, um referendo é vinculativo, isto é, obriga a Assembleia da República a legislar de acordo com o 

seu resultado, se o número de votantes (pessoas que votaram) for superior a metade do número de eleitores 

(pessoas que estão inscritas nos cadernos eleitorais). O total de abstenções corresponde ao número de 

eleitores inscritos nos cadernos eleitorais e que não votaram. 

Resultados Nacionais 

Inscritos 
Votantes Abstenções 

Total % Total % 

8 832 628 3 851 613 43,61 4 981 015 56,39 

12.1. Quantas pessoas, no mínimo, para além das que efectivamente votaram, deveriam ter votado de forma 

a tornar o referendo vinculativo? 

12.2. Os eleitores-fantasma são eleitores que já faleceram, mas que continuam inscritos nos cadernos 

eleitorais. 

Segundo a notícia que está em destaque “houve pelo menos 6% de eleitores-fantasma contabilizados 

neste referendo, que sem eles até poderia ter sido vinculativo”. 

 
Utilizando a informação disponível, verifica se o referendo teria sido vinculativo, se os eleitores-fantasma 

não estivessem contabilizados. Justifica a tua resposta. 
Projecto 1000 itens – Domínio temático Estatística – REFERENDO VINCULATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de caule-e-folhas 
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Para comparar distribuições de frequências de dois ou mais conjuntos de dados, com um número de observações 

diferentes, devem usar-se as frequências relativas. 

Uma forma de representar distribuições pouco numerosas é o diagrama de caule e folhas, onde todos os dados 

estão representados, não se perdendo informação. 

 
Adotado de Matemática em Ação 7 Lisboa Editora 

 
Exemplo: Idades dos professores de uma escola 

 Há 22 professores nesta escola. 

 2|8 significa 28 anos de idade. 

 A moda das idades é 46 anos. 

 Há 2 professores com menos de 30 anos. 

 Há 6 professores com mais de 60 anos. 

 Há 16 professores com mais de 40 anos. 
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Quartis. Diagrama de extremos e quartis 
Os quartis, tal como a mediana, são medidas de localização que dividem um conjunto ordenado de dados em 

partes igualmente numerosas. 

A mediana, divide um conjunto ordenado de dados em duas partes igualmente 

numerosos. Os quartis são valores que o dividem em quatro partes igualmente 

numerosas. 

Há 3 quartis: o 1º quartil que se designa por Q1; o 2º quartil que se designa por Q2 e que coincide com a 

mediana; e o 3º quartil que se designa por Q3. 

 

Determinação dos quartis de um conjunto de dados 

O seguinte conjunto de dados representa o número de mensagens recebidas por 9 alunos numa tarde 

9,  12,  18,  15,  13,  15,  25,  24,  11 

 
Para determinar os quartis deste conjunto de dados deves: 

1º)  Ordenar os dados por ordem crescente 

9      11      12      13      15      15      18      24      25 

 

2º)  Determinar 2Q , calculando a mediana do conjunto de todos os dados 

        

3º)  Determinar 1Q , determinando a mediana dos lados à esquerda de 2Q . 

 

 

 

 

 

 

4º)  Determinar 3Q , determinando a mediana dos dados à direita de 2Q . 
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Diagrama de extremos e quartis 
Considera novamente o número de mensagens recebidas 

9      11      12      13      15      15      18      24      25 

Já sabemos que: 

 Valor mínimo = 9    

 Valor máximo =  25     

 1Q = 11,5      ;  2Q = 15      e    3Q  = 21 

 

Para construir o diagrama de extremos e quartis: 

1º)  Traça-se um eixo graduado (vertical ou horizontal) para assinalar os extremos e quartis. 

 

 

2º)  Constrói-se um retângulo correspondente ao intervalo entre o 1º quartil e o 3º quartil e divide-se esse 

retângulo por um traço vertical correspondente à mediana. 

 

 

 

 

 

3º)  Constrói-se uma linha que une o valor mínimo ao 1º quartil e outra que une o 3º quartil ao valor máximo. 

 

 

 

 
 
 
 
Como neste diagrama a mediana se encontra à esquerda do centro do 
retângulo a forma da distribuição é assimétrica. Neste caso, os dados 
estão mais concentrados à esquerda da mediana e mais dispersos à 
direita da mediana. 
 
 
 

Amplitude interquartis 

Para medir a dispersão (variabilidade) de um conjunto de dados usam-se as medidas de dispersão. 

 

A medida de dispersão mais simples de todas é a amplitude. Esta medida, por depender dos valores extremos 

pode dar origem a uma amplitude muito grande, que não seja representativa do conjunto de dados. 

 

Uma alternativa é medir a dispersão dos dados em torno da mediana, utilizando a amplitude interquartis.  

 
Amplitude interquartis é a diferença entre o 3º quartil e o 1º quartil    

Amplitude interquartis= 3Q  – 1Q  
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13. Perguntou-se a uma turma de alunos do 9º ano qual a idade das mães. Obteve-se a seguinte resposta: 

29, 36, 37,  37,  37,  38,  38,  38,  39,  41,  42,  43,  44,  44,  45,  46,  48,  48,  49,  51, 52 

13.1. Constrói um diagrama de caule e folhas para representar a idade das mães dos alunos do 9.º ano.  

13.2. Calcula a idade mediana e explica o seu significado. 

13.3. Sabendo que o 

- 1.º quartil é a mediana da primeira metade dos dados. 

- 3.º quartil é a mediana da segunda metade dos dados. 

      Calcula a mediana de cada uma dessas partes e explica o significado dos valores encontrados. Apresenta 

todos os cálculos. 

13.4. A representação abaixo designa-se por diagrama de extremos e quartis, em que cada uma das letras 

representa os extremos e os quartis deste conjunto das idades das mães dos alunos do 9.º ano.  

Faz corresponder a cada uma das letras os extremos e os quartis. 

 

 

 

 

13.5. Determina a amplitude interquartis e explica o seu significado. 
          Adaptado de DGIDC-Organização e tratamento de dados – 7.º ano – Proposta de conjunto de tarefas 

 

14. Utilizando a informação das tabelas de frequências absolutas: 

14.1. Constrói dois diagramas de extremos e quartis que 

representem o número de horas que os alunos de cada 

turma ficam a navegar na internet, sem fazer uma 

pausa. Apresenta todos os cálculos.  

 

 

 

 

 

 

14.2. Compara os diagramas de extremos e quartis que construíste na alínea anterior e escreve as tuas 

conclusões. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 

de 

horas 

Frequência 

absoluta 

fa 

1 5 

2 6 

3 6 

4 1 

5 1 

6 0 

7 0 

8 3 

Total 22 

Número 

de 

horas 

Frequência 

absoluta 

fa 

1 6 

2 4 

3 3 

4 1 

5 1 

Total 15 

  Bm Trabalh

Alunos do 9.º ano 

Alunos do 7.º ano 


