
A impressão deste material não é obrigatória. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA 9º ANO – MATEMÁTICA – HENRIQUE DE FARIA 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. (Eear 2019) A tabela apresenta as frequências acumuladas das notas de 70 alunos, obtidas em uma 

avaliação. A frequência absoluta da 2ª classe é 
 

Notas Frequência 
acumulada 

2,0 | 3,5  12  
3,5 | 5,0  26  
5,0 | 6,5  43  
6,5 | 8,0  57  
8,0 | 9,5  70  

 

a) 14    b) 15    c) 16    d) 17 
 
02. Ao se cadastrar em um site de comércio eletrônico, o usuário deve preencher um questionário com 

estas oito perguntas: 
1. Você tem computador em casa? 
2. Quantas vezes por semana você acessa a Internet? 
3. Numa escala de zero a 10, qual seu índice de confiança na segurança do comércio eletrônico? 
4. Quantos cartões de crédito você possui? 
5. A residência em que vive é própria ou alugada? 
6. Qual é o provedor que você utiliza para acessar a rede? 
7. Qual é o tempo médio de acesso à Internet? 
8. Já comprou algum produto via Internet? 

 

Cada uma das questões anteriores define uma variável. Classifique como quantitativas ou qualitativas. 
 
03. Num cursinho pré-vestibular, os estudantes inscritos responderam a um questionário no qual 

constavam, entre outras, as seguintes questões: 
1. Qual é a área da carreira universitária pretendida? 
2. Você cursou o ensino médio em escola particular ou pública? 
3. Qual é a renda familiar mensal? 
4. Qual é o grau de escolaridade do chefe da família? 
5. Qual é sua disciplina favorita? 
6. Quantas vezes você já fez cursinho? 
7. Você é usuário da Internet? 
8. Quanto tempo de estudo diário pretende dedicar ao cursinho? 
 

Em relação às variáveis definidas pelas questões acima, responda: 
(A) Quantas são classificadas como qualitativas? 
(B) Dê três possíveis realizações da variável definida pela questão 4. 

 
04. Uma pesquisa realizada na plataforma de embarque de um terminal rodoviário tinha como objetivo 

conhecer o perfil do usuário dos fins de semana. Os 200 entrevistados responderam às seguintes 
questões: 
1. Qual seu estado civil? 
2. Você possui veículo próprio? 
3. Quantas vezes por mês você utiliza esse terminal? 
4. Qual é a principal razão dessa viagem: lazer, negócios ou visita à família? 
5. Qual é, aproximadamente, o tempo de viagem até o destino final? 
6. Em relação aos serviços deste terminal, você está: satisfeito, parcialmente satisfeito ou 

insatisfeito? 
7. Qual é a quantia mensal que você costuma gastar neste terminal (incluindo passagens, 

alimentação, entretenimento, etc.)? 
 

Classifique cada uma das variáveis determinadas por essas questões. 


