
Estatística é um ramos da Matemática que permite fazer um estudo de uma forma 
planeada, recolhendo dados, organizando-os e interpretando-os para tirar conclusões.  
 
População é um conjunto de unidades individuais, que podem ser pessoas, animais, resultados 
experimentais, com uma ou mais características em comum que se pretende analisar. 
Amostra é um subconjunto da população, que se estuda com o objectivo de tirar conclusões 
sobre a população de onde foi recolhida. 
Dimensão da amostra é o número de elementos da amostra. 
 
Sondagem é um estudo científico de uma parte da população com o objectivo de estudar hábitos, atitudes e 
preferências dessa população relativamente a acontecimentos, circunstâncias e assuntos de interesse comum. 
Recenseamento ou censo é um estudo científico sobre pessoas, instituições ou objectos físicos com o 
propósito de adquirir conhecimentos, observando todos os seus elementos, e tirar conclusões, de natureza 
quantitativa, acerca das características importantes do universo em estudo. 
 

Actividade I:  

Observa as informações fornecidas por cada um dos gráficos seguintes. 
1. Para cada caso, indica: 

1.1. o que se pretendeu estudar; 
1.2. a população e a amostra. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pretende-se conhecer o número de irmãos dos alunos do 7ºA. Para tal vai perguntar-se a cada um dos 
alunos dessa turma quantos irmãos tem. 

2.1. No estudo estatístico descrito será feito um censo ou uma sondagem? 
2.2. Qual é a população? 
 

 
3. Pretende-se conhecer o tipo de habitação dos estudantes do 7º ano na Área Metropolitana do Porto. Para 

tal seleccionaram-se, ao acaso, para serem entrevistados, 300 estudantes que frequentam o 7º ano na 
Área Metropolitana do Porto. 

 
3.1. Este estudo constitui um censo ou uma sondagem? 
3.2. Qual é a população em estudo? 
3.3. Qual é a amostra? 
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Variável estatística quantitativa é uma variável que é susceptível de medição. 

Exemplos: número de irmãos, altura de uma pessoa, peso de uma pessoa, rendimento familiar, etc. 

 

Variável estatística qualitativa é uma variável que assume diversas modalidades, categorias ou outras 
características, não susceptíveis de medição, mas sim de classificação. 
Exemplos: cor da pele, a cor do cabelo, o estado civil, o sexo, etc. 
 
As variáveis estatísticas e os dados estatísticos quantitativos ainda podem ser discretos ou contínuos. 
As variáveis discretas são aquelas em que entre dois valores a variável não pode tomar todos os valores 
intermédios. 
Exemplos: número de irmãos, número de automóveis, etc. 
 
As variáveis contínuas são aquelas em que entre dois valores a variável pode tomar todos os valores 
intermédios. 
Exemplos: altura de uma pessoa, peso de uma pessoa, etc. 
 

 

Actividade II: 
4. Observa a tabela seguinte: 
 
Das cinco variáveis referidas, quais são de natureza: 

4.1. qualitativa? 
4.2. quantitativa discreta? 
4.3. quantitativa contínua? 
 
 
 
 
 

Tabela de frequências é uma tabela onde se apresentam os dados distintos que surgem na amostra em 
estudo, bem como os valores das respectivas frequências. 
 
Frequência absoluta de um dado estatístico é o número de vezes que o mesmo surge na amostra em 

estudo. Representa-se por in . 

Frequência relativa de um dado estatístico é igual ao quociente entre a frequência absoluta e o número 

total de dados da amostra em estudo. Representa-se por if . 

 

Actividade III: 
 

5. Para economizar água e energia a mãe do Pedro apenas liga a máquina de lavar roupa quando a 
mesma está com a carga máxima indicada pela marca da máquina. O Pedro anotou 
na tabela que se segue, durante, um mês, os dias da semana em que a mãe ligou a 
máquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Constrói uma tabela de frequências absolutas e relativas com estes dados, apresentando as 
frequências relativas com duas casas decimais. 



 
6. O João gosta muito de futebol. Anotou o número de golos que a sua equipa tinha marcado na última época. 

6.1. Copia para o teu caderno e completa a tabela 
seguinte, indicando os valores de a , b , c , d , e  e f . 
6.2. Em quantos jogos a equipa do João marcou mais de 
dois golos? 
6.3. O João afirmou: 
“Em 20% dos jogos a minha equipa marcou menos de dois 
golos.”. Concordas com o João? Explica a tua resposta. 

 
 
 
Perante o estudo de uma amostra de dados de tipo contínuo, os dados terão de ser 
agrupados por classes. 
 

Actividade IV: 
 
 
7. Numa amostra de alunos do 7º ano medimos, em centímetros, a sua altura. Os dados 

foram os seguintes: 
 

 
 

7.1. Qual foi o valor mínimo registado? E o máximo? 
7.2. Completa a tabela de frequências seguinte. 
 

 
Os gráficos de barras são muito utilizados para representar graficamente dados qualitativos ou dados 

quantitativos discretos.   

 

Na construção de gráficos de barras deve ter-se em conta que: 

♦♦♦♦ O gráfico deve ter um título; 
♦♦♦♦ Os rectângulos que os constituem variam apenas numa das dimensões de acordo com a 

frequência absoluta ou relativa; 
♦♦♦♦ As barras devem estar separadas por espaços iguais; 
♦♦♦♦ Os eixos devem ter uma legenda. 
 
 

Altura, em centímetros, de 20 alunos do 7º ano 

Classes Freq. Abs. 

( in ) 

Freq. Rel. 

( if ) 

Freq. Rel. 

( if ) em 

percentagem 

Representante da classe, ix  

[ [159,155      

[ [163,159      

[ [167,163      

[ [171,167      

[ [175,171      

Total     



Actividade V: 
8. Perguntou-se a idade, em número inteiro de anos, a cada um dos alunos de uma turma do 7º ano. 
 
 
 
 
 
 

8.1. Constrói uma tabela de frequências absolutas e relativas. Apresenta os valores da 
frequência relativa na forma de dízima com três casas decimais e em percentagem com uma casa 
decimal. 
8.2. Qual é a percentagem de alunos que têm mais de 12 anos? 
8.3. Constrói um gráfico de barras para apresentação e leitura dos dados. 
 

Os histogramas são gráficos de barras especiais. Eles constroem-se sempre que os dados estão 

agrupados em classes. Por isso, são formados por um conjunto de barras adjacentes, tendo por base 

cada um deles um intervalo de classe e a área directamente proporcional à respectiva frequência. 

 

Na construção de histogramas deve ter-se em conta que: 

♦♦♦♦ O gráfico deve ter um título; 
♦♦♦♦ Os dados devem ser agrupados em classes; 
♦♦♦♦ No eixo horizontal representam-se os intervalos das classes; 
♦♦♦♦ No eixo vertical representam-se as frequências absolutas ou relativas das classes; 
♦♦♦♦ As barras são desenhadas verticalmente e sem espaço entre elas. 
 

 

Actividade VI: 

 

9. Na turma da Sofia, a professora de Estudo Acompanhado 
perguntou aos alunos quantos minutos, aproximadamente, tinham 
estudado no dia anterior e obteve as seguintes respostas: 

9.1. Quantos alunos tem a turma? 
9.2. Completa a tabela de frequências, agrupando os dados 
por classes, sendo a primeira de 10 a 20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Quantos alunos estudaram, pelo menos, uma hora? 
9.4. Qual a percentagem de alunos que estudou menos de trinta 
minutos? 
9.5. Constrói um histograma de frequências absolutas. 

 
 

Tempo de Estudo 
(Minutos) 
Classes 

Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 
Frequência 

Relativa 
( em %) 

10 a 20    
20 a 30    
30 a 40    
40 a 50    
50 a 60    
60 a 70    
Total    



10. Na turma da Sofia, a professora de Estudo Acompanhado 
perguntou aos alunos quantos minutos, aproximadamente, tinham 
estudado no dia anterior e obteve as seguintes respostas: 

10.1. Quantos alunos tem a turma? 
10.2. Completa a tabela de frequências, agrupando os 
dados por classes, sendo a primeira de 10 a 20. 

 
 
 

10.3. Quantos alunos estudaram, 
pelo menos, uma hora? 
10.4. Qual a percentagem de 
alunos que estudou menos de 
trinta minutos? 
10.5. Constrói um histograma de 
frequências absolutas. 

 

 

 

 

Os gráficos circulares são uma boa forma de mostrar como um todo está repartido e são 

essencialmente indicados para representar dados de natureza qualitativa. 

Na construção de gráficos circulares ou sectogramas  deve ter-se em conta que: 

♦♦♦♦ O gráfico deve ter um título; 
♦♦♦♦ A amplitude de cada sector é proporcional à frequência que representa; 
♦♦♦♦ A legenda poderá ser dispensada, se se inscreverem os valores da variável e as suas 

frequências junto dos respectivos sectores; 
♦♦♦♦ Podem usar-se cores diferentes para cada sector; 

Não é aconselhável construir um gráfico circular: 

♦♦♦♦ Para variáveis que tenham mais de cinco ou seis modalidades; 
♦♦♦♦ Para situações em que os sectores resultam aproximadamente com a mesma amplitude; 
♦♦♦♦ Para sectores com amplitudes muito pequenas. 

 

Actividade VII: 
 

11. Considera a informação seguinte recolhida pela Deco (2007). 
Quando compra produtos alimentares presta atenção ao local de origem? 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. Com os dados da tabela constrói um gráfico circular. 
 
 
12. 800 alunos responderam à questão: “Qual é o teu grupo sanguíneo?” 

Observa o gráfico e responde: 
12.1. Qual a percentagem de alunos que pertence ao grupo AB ? 
12.2. Quantos alunos inquiridos pertencem ao grupo A? 
12.3. Quantos alunos pertencem ao grupo O ? 

 

Tempo de Estudo 
(Minutos) 
Classes 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
 Relativa 

Frequência  
Relativa  
( em %) 

10 a 20    
20 a 30    
30 a 40    
40 a 50    
50 a 60    
60 a 70    
Total    

Modalidades 
in  

Sim 3520 
Por vezes 5760 
Sim, quando possível 6720 



13. PAÍSES PRODUTORES DE ARROZ 
 

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. 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. Em 2005, que 

percentagem da produção 
mundial de arroz 
representou a produção 
destes 5 países? Apresenta 
o resultado arredondado 
às unidades. 

 
Actividade VIII: 

Os diagramas de caule-e-folhas são utilizados para representar dados quantitativos discretos ou 

contínuos. Este tipo de diagrama é muito útil para ordenar os dados. 

 
14. O António fez um estudo sobre as massas de 20 bebés recém-nascidos. Com os dados recolhidos 

construiu a tabela que se segue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.1. Constrói, no teu caderno, um diagrama de caule-e-folhas, usando a legenda que se segue: 

813  representa 138 cm 

Os gráficos de linhas são utilizados para mostrar a variação da variável estatística ao longo do tempo. 

São também muito utilizados para estabelecer comparações. 


