
 
LISTA DE EXERCÍCIO PONTUADA 

 
 

1. Os seguintes dados referem-se ao número de acidentes diários num grande 
estacionamento, durante o período de 50 dias: 

 
6 9 2 7 0 8 2 5 4 2 
5 4 4 4 4 2 5 6 3 7 
3 8 8 4 4 4 7 7 6 5 
4 7 5 3 3 1 3 8 0 6 
5 1 2 3 3 0 5 6 6 3 

 
Construa a distribuição de freqüência simples absoluta e relativa utilizando: 
a) Dados não agrupados em classes; 
b) Dados agrupados em classes de amplitude 2 com limite inferior iniciado em 0. 
 
2. Considere a seguinte distribuição de freqüência correspondente aos diferentes preços 

de um determinado produto em 20 lojas pesquisadas. 
 

Preços ($) Número de lojas 
50   2 
51   5 
52   6 
53   6 
54   1 

Total 20 
 
a) Quantas lojas apresentaram um preço de $52,00? 
b) Construa uma tabela de freqüências simples relativas. 
c) Quantas lojas apresentaram um preço de até $51,00 (inclusive)? 
d) Qual a porcentagem de lojas com preço maior que $52,00? 
e) Qual a porcentagem de lojas com preço maior do que $51,00 e menor do que $54,00? 
 
3. Com referência a tabela 1 abaixo, 

 
a) Quais os limites (inferior e superior) da primeira classe? 
b) A amplitude dos intervalos de classe é a mesma para todas as classes? 
c) Qual é o ponto médio da terceira classe? 
d) Suponha um aluguel mensal de $239,50. Identificar os limites superior e inferior da 

classe na qual esta observação seria registrada. 
e) Construir a distribuição de frequência completa. 
f) Determine os valores da média, moda e mediana. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabela 1. Distribuição de freqüência de Diárias para 200 apartamentos 
Diárias  ($) Número de apartamentos 
150 |--- 180     3 
180 |--- 210     8 
210 |--- 240   10 
240 |--- 270   13 
270 |--- 300   33 
300 |--- 330   40 
330 |--- 360   35 
360 |--- 390   30 
390 |--- 420   16 
420 |--- 450   12 

Total 200 
 
 
4.  A tabela seguinte representa as alturas (em cm) de 40 alunos de uma classe. 

162 163 148 166 169 154 170 166 
164 165 159 175 155 163 171 172 
170 157 176 157 157 165 158 158 
160 158 163 165 164 178 150 168  
166 169 152 170 172 165 162 164 
 

a) Calcular a amplitude total. 
b) Admitindo-se 6 classes, qual a amplitude do intervalo de classe? 
c) Construir uma tabela de freqüências simples absoluta e relativa das alturas dos alunos 

admitindo que o limite inferior da 1a classe seja 148 cm. 
 
5) Dado a amostra: 3, 4, 4, 5, 7, 6, 6, 7, 7, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 5, 8, 5, 6, 6, determine:  
a.  O rol dos dados;  
b.  A distribuição de freqüência sem intervalos de classe;  
c.  Freqüências relativas;  
d.  Freqüências acumuladas;  
e.  Freqüência acumulada relativa;  
f.  Amplitude amostral;  
g.  A porcentagem de elementos maiores que 6;  
 
6) Uma amostra contendo o número de dias necessários para montagem de um galpão po 
uma determinada empresa está apresentada no quadro abaixo. 
 

 
 
a.  Calcular  a  freqüência  relativa,  a  freqüência  absoluta acumulada  e  a  freqüência  
relativa  acumulada.  
 
 
 



 
 
7) Construir a tabela de distribuição usando os dados abaixo.  
  
1,97  0,60  4,02  3,20  1,15  6,06  4,44  2,02  3,37  3,65  
1,74  2,75  3,81  9,70  8,29  5,63  5,21  4,55  7,60  3,16  
3,77  5,36  1,06  1,71  2,47  4,25  1,93  5,15  2,06  1,65  
 
8) Represente em forma de tabela os dados do quadro que se segue.     
 

 
 
9) A tabela abaixo apresenta uma distribuição de freqüência das áreas de 400 lotes de um  
loteamento. 
 

 
 

A partir da tabela, determine:  
a.  A amplitude total  
b.  O limite superior da quina classe  
c.  O ponto médio da segunda classe  
d.  A amplitude do intervalo da quinta classe  
e.  A freqüência da terceira classe   
f.  A freqüência relativa da quarta classe  
g.  A freqüência acumulada da quarta classe  
h.  A porcentagem de lotes cuja área seja maior ou igual a 600 m²  
i.  A classe do 86º  lote 
j. Determine os valores da média, moda e mediana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


