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LISTA 4 
 
EXERCÍCIO 1 – A tabela abaixo representa os salários pagos a 100 operários da 
empresa GLT & Cia. 
a)  Determinar as distribuições de frequência. 
b)  Quantos operários ganham até dois salários mínimos exclusive? 
c)  Quantos operários ganham até seis salários mínimos exclusive? 
d)  Qual a porcentagem de operários com salários entre 6 (inclusive) e 8 
(exclusive) salários mínimos? 
e)  Qual a porcentagem de operários com salários inferior a 4 salários mínimos? 
 

No de salários 
mínimos 

No de operários (fi) 

0 |⎯ 2 40 

2 |⎯ 4 30 

4 |⎯ 6 10 

6 |⎯ 8 15 

8 |⎯ 10 5 

Total 100 

 
EXERCÍCIO 2 - Os dados seguintes representam 20 observações relativas ao 
índice pluviométrico em determinados municípios do Estado 

 

Milímetros de chuva 

144 152 159 160 
160 151 157 146 
154 145 141 150 
142 146 142 141 
141 150 143 158 

 
a) Determinar o número de classes pela regra de Sturges. 
b) Construir a tabela de frequências absoluta simples. 
c) Determinar as frequências absolutas acumuladas (“abaixo de”). 
d) Determinar as frequências simples relativas. 
e) Determinar as frequências relativas acumuladas (“abaixo de”). 
f) Determinar o ponto médio de classe. 
             

 

EXERCÍCIO 3 - Uma empresa automobilística selecionou ao acaso, uma amostra 
de 40 revendedores autorizados em todo o Brasil e anotou em determinado mês o 
número de quantidades adquiridas por estes revendedores. Com os dados 
seguintes determine os intervalos de classe e a frequência simples absoluta de 
cada classe. 

10 15 25 21 5 23 21 15 26 32 
9 14 19 20 32 18 16 26 24 20 
7 18 17 28 35 22 19 39 18 21 

15 18 22 20 25 28 30 16 12 20 
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EXERCÍCIO 4 - Calcule as demais frequências e o ponto médio para a distribuição 
de freqüências a seguir que representa uma amostra dos salários de 25 
funcionários selecionados em uma empresa. 
 

Classe Salários US$ Número de funcionários 
fi 

1 1.000,00 |— 1.200,00 2 
2 1.200,00 |— 1.400,00 6 
3 1.400,00 |— 1.600,00 10 
4 1.600,00 |— 1.800,00 5 
5 1.800,00 |— 2.000,00 2 

 
EXERCÍCIO 5 - Interprete os valores obtidos na quarta linha da distribuição de 
frequências do problema anterior.  
 
EXERCÍCIO 6 – Calcule as demais frequências e o ponto médio para a 
distribuição de freqüências a seguir, que representa o saldo de 25 contas de 
pessoas em uma agência em determinado dia. 
 

Classe Saldos US$ Número de contas fi 

1          0        |— 10.000,00 5 
2 10.000,00 |— 20.000,00 10 
3 20.000,00 |— 30.000,00 8 
4 30.000,00 |— 40.000,00 2 

 
EXERCÍCIO 7 - Interprete os valores da terceira linha da distribuição de 
frequências do problema anterior. 
 
 

EXERCÍCIO 8 – A seguir, estão dadas as notas (em créditos) de 50 alunos: 
Construa a distribuição de frequência usando intervalos de classes (Sturges) e 
assinale a alternativa incorreta. 

 
Observando a distribuição pronta, podemos afirmar que: 
a) 6 alunos possuem nota maior ou igual a 40 e menor que 50. 
b) 18 alunos possuem nota maior ou igual a 30 e menor que 60. 
c) 16% dos alunos possuem nota maior ou igual a 50 e menor que 60. 
d) 92% dos alunos possuem nota maior ou igual a 30 e menor que 90. 
e) Podemos informar que os 4 alunos da primeira classe tiraram nota 35. 
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EXERCÍCIO 9 – A partir do gráfico a seguir, reconstitua a tabela com todas as  
frequências. Observe que o título algumas vezes fornece informações e lembre-se de 
que na coluna vertical está a escala de freqüências e no eixo horizontal o ponto médio 
de cada classe.  

 
 

 


