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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Agrupamento de Escolas de Algoz 
 

 

          TAREFA Nº 0.2 _ 8º ANO 
TEMA: ORGANIZAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Fevereiro de 2011   

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS     DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  

 

1. Os dados dos resultados obtidos no exame de Português pelos alunos de duas escolas, 

foram organizados nos gráficos abaixo. Os resultados dos exames foram expressos 

numa escala de 0 a 100. 

 

a) Indica e caracteriza a variável estatística. 

b) Preenche a tabela com a informação dos gráficos: 
 

Classes 

Escola de Cima Escola de Baixo 

____________ 
Frequência 

Absoluta(___) 

Frequência 

Relativa(___) 
____________ 

Frequência 

Absoluta(___) 

Frequência 

Relativa(___) 

40 – 49       

50 – 59       

60 – 69       

70 – 79       

80 – 89       

90 – 99       

 

c) Qual é a classe com o maior número de classificações em cada uma das escolas? 

 

d) Como determinar o valor médio das classificações em cada escola, com a informação 

assim organizada? 

 

e) Constrói um gráfico com a informação assim organizada (histograma). 
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f) Nos exames do 9º ano a classificação em percentagem é traduzida em níveis de acordo 

com a seguinte tabela: 
 

Percentagem 0 - 19 20 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Nível 1 2 3 4 5 

 

Organiza uma tabela os dados da tabela anterior de forma a ter directamente a 

informação por níveis. 

 

2. A professora de Ciências Naturais pediu aos alunos de uma turma para levarem para a 

aula uma ou duas laranjas, pois iam fazer uma actividade, em que procurariam 

recolher informação sobre o peso das laranjas. Pesadas as laranjas, os pesos, em 

grama, obtidos foram os seguintes: 

 

152    142    157    168    167    172    133    153    166    144    148    138    137    145 

147    134    149    151    156    151    152    151    168    154    153    140    175    164 

176    148    172    139    160    164    174    154    150    162    151    163    141    146 

 

a) Qual a variável estatística? Caracteriza-a. 

b) Estes dados resultam de uma contagem, ou de uma medição? 

c) Organiza os dados na forma de um caule-e-folhas 

d) Quantas laranjas pesam mais do que 170 gramas? 

e) E quantas laranjas têm um peso maior ou igual a 150 gramas, mas menor que 

160 gramas? 

f) Alguém trouxe uma laranja com peso igual ou superior a 180 gramas? 

g) Organiza os dados numa tabela considerando como classes: 

[130, 140[, [140, 150[, [150, 160[, [160, 170[ e [170, 180[. 

h) Representa os dados da tabela num histograma. 

i) Compara a representação em caule-e-folhas obtida na alínea c) com o 

histograma. O que observas? 

j) Qual é o peso que predomina nas laranjas? 

k) Faz uma estimativa para a média dos pesos observados. 

l) Calcula a média dos pesos observados. 

m) 50% das laranjas tem peso superior ou inferior ao peso médio? Explica a tua 

resposta. 


