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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Agrupamento de Escolas de Algoz 
 

 

             TAREFA Nº 0 _ 8º ANO 
TEMA: ORGANIZAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Fevereiro de 2011   

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS     DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  

 

CARACTERIZAÇÃO DE VARIÁVEIS 

Qualitativas – cor dos olhos, mês em que nasceu, transporte que usa para vir para a 

escola, cor de que mais gosta, animal de estimação... 

Quantitativas discretas – número de irmãos, número de letras do nome, número de 

vogais no nome... 

Quantitativas contínuas – comprimento do palmo, tempo que demora a ir de casa 

para a escola, peso da mochila... 

 

As variáveis Peso, Altura, Idade, são de natureza contínua, pois os dados são 

recolhidos procedendo a uma medição. É comum o peso aparecer em Kg, a altura em 

cm e a idade em anos. 

Por outro lado, algumas variáveis discretas, como por exemplo Número de 

carros que atravessam a portagem da ponte 25 de Abril num dia útil, escolhido ao 

acaso, Salário auferido por um trabalhador, são variáveis discretas, já que os dados 

são recolhidos procedendo a uma contagem. 

 

1. Observa os pictogramas que mostram a cor favorita de uma dada turma. 

 

 

  

a) Caracteriza a variável estudada. 

b) Quantos alunos têm a turma considerando o gráfico da esquerda? 

c) Qual a cor favorita? 

d) Quantos alunos gostam do verde e do preto? 

e) Em que diferem os dois gráficos apresentados? 

f) O que caracteriza um pictograma em relação a outros gráficos? 
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2. Aumento da quantidade de leite. 

Consideremos as seguintes representações, que pretendem mostrar que a 

quantidade de leite, de uma determinada marca, vendida desde 1985 até 1991, 

duplicou. 

 

 

 

 

 

Qual destas representações é a adequada? 

 
3. Acesso à internet 

Com base nos dados de 2006 publicados pelo gabinete Eurostat, foi elaborado 

o gráfico seguinte, relativo à percentagem de agregados familiares com acesso à 

internet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica por que razão a percentagem de agregados familiares com acesso à 

Internet na Eslovénia é o dobro da percentagem da Eslováquia e as barras que 

representam esses valores não são o dobro uma da outra. 
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4. O seguinte par de gráficos mostra a mesma informação. No entanto, apresentam 

uma imagem diferente. Supõe que um deles foi apresentado pelo governo e outro 

pela oposição. 

 

 

  

 

a) Qual a variável em estudo? 

b) Caracteriza-a. 

c) Interpreta a evolução do desemprego com o passar dos anos. 

d) Qual dos gráficos foi utilizado pelo governo? E qual foi utilizado pela 

oposição? Justifica. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Copia e completa no teu caderno o gráfico circular, calculando as amplitudes 

necessárias, de acordo com as informações apresentadas no gráfico de barras. 

 

b) Em 2005, que percentagem da produção mundial de arroz representou a 

produção estes 5 países? Apresenta o resultado arredondado às unidades. 

 

c) Estuda a validade da afirmação: “A china produz 
 

 
 da produção mundial”. 


