
Lista 2- Tabelas e Gráficos 

Exercício 1- Leia as frases a seguir e complete os pontilhados de forma a torná-

las verdadeiras:  

I. A coleta, organização, descrição, análise e a interpretação dos dados 

amostrais ficam a cargo da estatística .................... 

II. A generalização e as conclusões feitas a partir dos dados coletados ficam 

a cargo da estatística ............................ 

 

 

Exercício 2 - Uma pesquisa mostrou que dos 1.200 funcionários amostrados (83% 

deste total eram homens), 122 mulheres e 521 homens mostraram bom nível de 

satisfação (índice igual ou superior a 7). Complete a tabela de associação abaixo: 

Tabela 1 – Distribuição do nível de satisfação dos funcionários da 

empresa por sexo 

Sexo 
Nível de satisfação 

Total 
Bom Ruim 

Masculino    

Feminino    

Total    

 

 

Exercício 3 - Indique quais afirmações são verdadeiras com relação a uma tabela. 

Depois, assinale a seqüência correta: 

I – podem ser chamadas de simples quando representam uma variável qualitativa e 

associativa quando comparam duas variáveis qualitativas. 

II – não podem ser fechadas por traços na parte superior e inferior da tabela. 

III – seus elementos fundamentais são: título, cabeçalho, coluna indicadora e corpo. 

IV – podem conter células vazias (em branco), mas é necessária uma nota de rodapé 

explicando o motivo através dos símbolos convencionais. 

a) I – V; II – F; III – V; IV – F 

b) I – V; II – F; III – V; IV – V 

c) I – F; II – V; III – V; IV – V 

d) I – V; II – F; III – F; IV – V 

e) I – V; II – V; III – V; IV – F 

 



Exercício 4 - Numa pesquisa sobre qualidade de software indagou-se aos clientes 

potenciais quais itens eram considerados mais importantes: (a) interface de fácil 

acesso, (b) desempenho do sistema, (c) métodos de análise avançados, (d) 

manutenção e suporte, (e) personalização, (f) confiabilidade de informações, (g) 

segurança dos dados. As freqüências das respostas foram: (a) 8, (b) 7, (c) 7, (d) 12, 

(e) 4, (f) 21, (g) 6, respectivamente. Complete a tabela simples e assinale a alternativa 

incorreta: 

Categoria fi fri (%) 

interface de fácil acesso 8  

desempenho do sistema 7  

métodos de análise 
avançados 

7  

manutenção e suporte 12  

personalização 4 6,2 

confiabilidade de 
informações 

21  

segurança dos dados 6  

Total  100,0 

 

a) O total é 65 e refere-se ao tamanho da amostra.  

b) As freqüências absolutas, respectivamente são: 8, 7, 7, 12, 4, 21, 6.  

c) As freqüências relativas, respectivamente são: 12,3;10,8;10,8;18,5;6,2;32,3;9,2%.   

d) A cada 100 clientes, 21 apontaram a confiabilidade como item mais importante. 

e) Os itens considerados menos importantes pelos clientes foram a segurança e a 

personalização com 15% das opiniões. 

 

Exercício 5 - Uma empresa tem 345 funcionários mulheres e 1098 funcionários 

homens. São fumantes 44 mulheres e 289 homens. Construa uma tabela de 

associação entre o sexo dos entrevistados e as categorias (fumante/não fumante). Ao 

final, assinale a alternativa incorreta: 

a) Os homens fumam mais do que mulheres. 

b) 74% dos homens não fumam. 

c) Já entre os não fumantes, 73% são homens. 

d) Entre as mulheres, 44% fumam. 

e) Esta pesquisa foi composta de 76% de homens, 24% de mulheres e mostrou que 

23% dos entrevistados fumam e 77% não fumam. 

 

 

Exercício 6 – O gráfico a seguir mostra o nível de satisfação dos leitores de uma 

revista quanto à confiabilidade nos Desktops dos principais fabricantes do país. 
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Considerando como confiáveis os Desktops que obtiveram índices elevados 

como Excelente e Bom, e não confiáveis os que obtiveram altos índices como 

fraco e inaceitável, podemos afirmar que: 

I. O desktop da HP foi considerado mais confiável que o da Apple 

entre os leitores que responderam a pesquisa. 

II. O desktop Lenovo foi considerado menos confiável que o Semp 

Toshiba entre os leitores que responderam a pesquisa.  

III. Entre o desktop da HP e da Dell, o nível de confiabilidade foi 

considerado mais baixo para o modelo da HP.  

Estão corretas as afirmativas: 

 

1) I e II.  

2) I e III.  

3) II e III. 

4) I, II e III. 

 

 

. 



 

Exercício 7. Suponha uma cidade com 3500 habitantes cuja distribuição em relação à 

zona onde vive (urbana ou rural), fator fumo e gênero é apresentada na tabela a seguir  

Deseja-se  saber, dentre os habitantes da área URBANA, qual é o gênero  que 

relativamente fuma mais ? 

 

 
Gênero URBANA  RURAL  Total  

Fuma?  Fuma?  

Sim  Não  Total  Sim  Não  Total  

Homens  10,0%  43,3%  53,3%  13,3%  33,3%  46,7%  100,0%  

Mulheres  10,5%  59,5%  70,0%  7,5%  22,5%  30,0%  100,0%  

Total  10,3%  52,6%  62,9%  10,0%  27,1%  37,1%  100,0%  

 
 

 

 


