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✓Motivação



✓ Teoria

Planejamento

Coleta de Dados

População

Amostra

Organização

Análises

➢ A natureza ou forma dos dados;

➢ Valor representativo (média);

➢ Dispersão.



✓ Teoria

Uma tabela de frequências relaciona categorias (ou classes) de valores,
juntamente com contagens (ou frequências) do número de valores que
se enquadram em cada categoria.

Limites inferiores de classe

Limites superiores de classe

➢ Fronteiras de classe

➢Marcas de classe

➢Amplitude de classe



✓ Teoria
Passos para construção de uma tabela de frequências

1) Decidir o número de classes.

2) Determinar a amplitude das classes.

3) Definir o limite inferior da primeira classe.

4) Determinar os demais limites inferiores e, posteriormente, os superiores.

5) Determinar as frequências.



✓ Teoria
Atenção

1) As classes devem ser mutuamente excludentes.

2) Todas as classes devem ser incluídas.

3) As classes devem, preferencialmente, ter a mesma amplitude.

4) Escolher números convenientes ao definir os limites de classe.

5) Utilizar entre 5 e 20 classes.

6) A soma das frequências deve ser igual ao número de observações.



✓ Teoria



✓Exemplo 1

Identifique na tabela a seguir, a amplitude de classes, os pontos médios das classes

e as fronteiras de classe. Calcule as frequências relativas e as acumuladas.

Ausências Frequências

0 – 5 39

6 – 11 41

12 – 17 38

18 – 23 40

24 – 29 42



✓Exemplo 2

Construa uma tabela de frequências representando as idades dos membros das

famílias de todos os alunos da turma. Tome 10 classes, começando com 0 como

limite inferior de classe. Calcular os pontos médios, as frequências relativas e as

acumuladas.



✓ Teoria



✓ Teoria



✓Exemplo 3

Os visitantes do Parque Nacional de Yellowstone

consideram uma erupção do gêiser Old Faithful uma

atração que não pode ser perdida. A tabela de

frequências a seguir resume uma amostra de tempos (em

minutos) entre erupções. Construa um histograma para a

tabela de frequências dada. Se um guia turístico deseja

garantir que seus turistas presenciem uma erupção, qual

o tempo mínimo que devem permanecer no parque?

Tempo Frequência

40 – 49 8

50 – 59 44

60 – 69 23

70 – 79 6

80 – 89 107

90 – 99 11

100 – 109 1



✓Exemplo 4

Relacione os valores originais nos conjuntos de dados representados pelo

gráfico ramo-e-folhas.

Ramos Folhas

57 0 1 7

58 1 3 3 4 9

59 4 5 6 6 7 8

60 2 3



✓Exemplo 5

Foi feito um estudo para determinar como as pessoas obtêm empregos. A tabela que

segue relaciona dados de 400 pessoas escolhidas aleatoriamente. Os dados se baseiam

em resultados do National Center for Carrer Strategies. Constua um diagrama de Pareto

que corresponda aos dados em questão. Qual seria a abordagem mais eficiente para

uma pessoa que deseje um emprego?

Fontes de trabalho dos que 
responderam a pesquisa

Frequência

Anúncios tipo “procura-se” 56

Firmas de pesquisas 44

Rádio e Televisão 280

Envio de correspondência em massa 20



✓Exemplo 6

Uma análise de descarrilhamento de trens mostrou que 23 descarrilhamentos foram

causados por más condições da linha, 9 foram devidos a falhas no equipamento, 12

foram atribuídos a erro humano e 6 tiveram outras causas [Fonte: Dados da Federal

Railroad Administration]. Construa um gráfico de setores para representar os dados em

questão.



✓ Aplicação

Estabeleça duas variáveis a serem pesquisadas com os estudantes da turma.
Colete os dados e esboce um gráfico de dispersão para representá-los.



✓ Exercícios
TRIOLA, M. Introdução à Estatística, 10 ed, Rio de Janeiro: LTC, 2011.

p. 39 – Exercícios: 5 ao 18, 23 ao 25.

p. 44 – Exercícios: 5 ao 12 e 18.

p. 54 – Exercícios: 5 ao 8, 13, 19 ao 24 e 26.


