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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Médio está em evolução no ensino e aprendizagem, haja vista que, a cada 

ano a clientela educacional se renova e com ela percebe-se a nova exigência trazida pelos 

educandos dessa década. Convivemos com alunos da era atual da informatização, os quais 

transmitem sua inquietude por meio da desatenção às aulas ministradas de modo tradicional, 

um verdadeiro paradoxo. 

O uso da tecnologia agregada à metodologia de ensino de matemática se faz 

necessário quando se trabalha com conteúdos que necessitam da utilização dessa ferramenta. 

Trabalhar com a informatização pode beneficiar o docente na busca do aprimoramento para a 

utilização do novo recurso em sala de aula, adaptando suas metodologias com o primoroso 

objetivo de construir o ensino e aprendizagem. Com relação ao aluno, o uso de tecnologia em 

sala de aula pode ser visto como um elo entre a abstração matemática e a realidade do aluno, 

estimulando assim a cognição dos mesmos. 

Com relação ao uso da tecnologia, Rosa afirma que: 

 

[...] a tecnologia deve ser usada para somar no decorrer do processo de produção do 

conhecimento é o que corrobora o que acredito, no entanto tal argumento não 

necessariamente precisa ser condicionado a algumas disciplinas e não as outras. Se 

cada mediador do processo abrir possibilidades de uso, desprendendo-se de padrões 

de ensino, de certa forma, enraizados, há a possibilidade de uso efetivo da 

tecnologia, transformando, ampliando, potencializando o processo cognitivo (2011, 

p. 145). 

 

E é isso que a escola precisa promover: a harmonia entre o tradicional e o 

contemporâneo, através de novas metodologias que satisfaçam a preocupação do aluno e ao 

mesmo tempo disponibilizem ao professor recursos para inovar suas práticas educacionais. 

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio (PCNEM), destacam que: 

 

[...] a formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de atuação. Propõe-se, no nível do ensino médio, a formação geral, 

em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidade de pesquisar, 
buscar informações, analisa-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício de memorização (BRASIL, 2000, p.5). 

 

Nesse contexto, apresentamos essa sequência didática, embasada na Teoria de 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, elaborada a partir do conteúdo de Estatística 

Descritiva, com aplicação para a segunda série do Ensino Médio, organizada de acordo com 
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as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), Moreira (2011), com o objetivo 

de apresentar uma proposta de ensino, que possibilite uma nova abordagem ao conteúdo e ao 

mesmo tempo realize a junção da tecnologia à metodologia de ensino utilizada pelo professor. 

O produto educacional está divido em cinco capítulos: 

1 - Conceitos básicos de Estatística; 

2 - Planilha eletrônica Excel; 

3 - Distribuição de frequência; 

4 - Medida de tendência central; 

5 - Software de apresentação Power-Point. 

Cada capítulo do Produto Educacional inicia com uma situação problema, na qual 

sua resolução está diretamente ligada ao estudo do conteúdo desenvolvido em cada um dos 

capítulos, que serão expostos a seguir. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA 

 

No capítulo 1 abordaremos o estudo do conteúdo dos Conceitos Básicos de Estatística, 

além de questões para exercitar a aprendizagem, finalizando com a apresentação do gabarito 

das questões exercitadas. 

 

2.1 Situação problema 

 

1) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizou pesquisa com 

a população de uma cidade para levantar dados quanto ao crescimento populacional e obter 

outras informações como por exemplo: cor, idade, número de filhos etc. Essas características 

investigadas pelo IBGE podem ser classificadas como: 

a) Variável estatística; 

b) Variável qualitativa; 

c) Variável quantitativa; 

d) N.d.a. 

Para resolver a situação problema um, apresentamos os conceitos básicos de 

Estatística, assim como: população, amostra e variáveis estatísticas, conteúdo que 

possibilitará o entendimento do contexto exposto, e assim contribuirá para a solução da 

questão proposta. 

 

2.2 Conceitos básicos de estatística 

 

2.2.1 Definição 

 

A Estatística é tão antiga quanto o homem, pois a necessidade de enumerar as coisas 

surgiu com ele. Nascida como uma simples compilação de números, a Estatística tem 

evoluído até nossos dias de forma surpreendente, configurando-se numa ferramenta de apoio 

para quase todos os campos da atividade humana. 

Utiliza-se a Estatística para agrupar dados de um determinado fenômeno, analisá-los, 

interpretá-los e, a partir daí, então, tomar decisões. Esse importante ramo da matemática tem 

aplicações nos mais variados campos de atuação, com os quais o homem não pode deixar de 

se valer. 

A visão de Echeveste e Ávila aponta que: 
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[...] estatística é o conjunto de métodos utilizados para obter, organizar, e analisar 

dados, viabilizando uma descrição clara e objetiva de diversos fenômenos da 

natureza. As ferramentas e técnicas estatísticas aplicam-se em todas as áreas do 

conhecimento humano, tornando muito fácil encontrar exemplos de sua aplicação 

(2002, p. 91). 

 

E a partir dessa visão, analisando os vários ramos de aplicações nos quais a Estatística 

está presente, podemos destacar alguns, tão práticos, quanto necessários: 

 O sociólogo necessita conhecer as populações, sua distribuição por sexo, idade, 

profissão, etc.; 

 A meteorologia usa a estatística para fazer previsões do tempo; 

 O geógrafo utiliza a estatística para obter informações relacionadas às densidades 

de população, aos climas, às correntes marítimas, etc.; 

 Na indústria, a estatística é usada para comparar produções, volume de vendas, 

estudar situações de mercado e suas tendências. 

Atualmente, um grande número de empresas utiliza o controle estatístico no processo 

de produção. Trata-se de uma importante ferramenta de trabalho, que garante informações 

seguras e possibilita inúmeros benefícios, como a diminuição do desperdício e a identificação 

de possíveis problemas, ou seja, a estatística caracteriza-se como uma grande ferramenta em 

várias áreas, pelo fato de apresentar demonstrativos e refletir uma realidade, não havendo 

mais possibilidade de o homem escapar dela. 

A Estatística está dividida em dois ramos: Estatística Descritiva1: Procura descrever, 

analisar e representar graficamente um conjunto de dados; e, Estatística Indutiva: Refere-se 

às conclusões obtidas sobre os dados. 

 

2.2.2 População e amostra 

 

População ou Universo: O estudo da estatística tem como referência um conjunto de 

elementos denominado população. Exemplo: Conjunto de alunos de uma determinada escola. 

Amostra: Se a população é um conjunto formado por muitos elementos, torna-se 

inviável analisá-los como um todo, e, nesse caso, trabalha-se com uma parte da população, 

denominada amostra. Por exemplo, para conhecer algumas características dos alunos de uma 

escola, não é preciso investigar a todos, mas apenas uma amostra é suficiente. 

                                                           
1 As versões de conceitos e definições de Estatística descritiva seguem a obra do autor Paulo Bucchi (BUCHI, 

Paulo. Curso prático de Matemática. São Paulo: Moderna, 1998). 
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Dados Estatísticos: São dados obtidos a partir de uma pesquisa, sem se importar em 

ordenar os resultados. São chamados dados estatísticos numéricos brutos ou simplesmente 

dados brutos. 

Amplitude de uma amostra: é a diferença entre o maior e o menor número da 

amostra. Exemplo: Se a menor idade de alunos de uma determinada turma é 10 e a maior é 

15, chamando a amplitude de A, temos: 

 

A= 15 – 10 = 5                                                         ...(1) 

 

Rol: Denomina-se rol a um conjunto ordenado de dados. Possibilitando obter 

informações mais claras. 

 

2.2.3 Variáveis estatísticas 

 

Denomina-se variável estatística a uma característica da população. Essa variável 

pode ser: 

 Variável qualitativa: quando seus valores são expressos por atributos. Por 

exemplo: sexo, preferência musical, religião, etc.; 

 Variável quantitativa: quando seus valores são expressos em números. Por 

exemplo: número de eleitores, idade, estatura, etc. 

 

2.2.4 Questões de aprendizagem 

 

Para o ensino e aprendizagem selecionamos questões do conteúdo básico de estatística 

que possibilitarão fixar o ensino abordado. 

I - Em uma escola com 5 classes da 2ª série do Ensino Médio, foi feita uma pesquisa 

para traçar o perfil desses alunos. Para tanto foram selecionados 5 alunos de cada classe, que 

responderam a um questionário, a partir do qual foi elaborado o Quadro 1. 

 



 

1
2
 

Quadro 1 – Perfil dos alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma Escola Pública.2 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

                                                           
2 Os nomes citados no Quadro 1 são fictícios. 
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1) Tomando como base a tabela anterior, pode-se afirmar que: 

a) A amostra dessa pesquisa é constituída de 25 alunos. 

b) O universo estatístico é constituído de 125 alunos. 

c) A amostra dessa pesquisa é constituída de 225 alunos. 

d) O universo estatístico é constituído de 225 alunos. 

e) N.d.a. 

 

2) A alternativa que define corretamente os dados descritos na tabela é: 

a) “Cor de cabelo” é uma variável quantitativa. 

b) “Número de irmãos” é uma variável qualitativa. 

c) “Cor do cabelo” é uma variável qualitativa. 

d) “Altura” é uma variável qualitativa. 

e) N.d.a. 

 

3) Os dados pesquisados são coletados sem levar em consideração a ordem da coleta. Para 

esse tipo de atividade, pode-se chamar de: 

a) Rol. 

b) Dados estatísticos. 

c) Estatística Ordinal. 

d) Universo estatístico. 

e) Amplitude total. 

 

4) Pode-se afirmar que a amplitude da variável “peso” é: 

a) 22 

b) 32 

c) 62 

d) 12 

e) 16 

 

5) A sequência que representa varáveis qualitativas, é: 

a) Sexo, altura, idade. 

b) Sexo, cor do cabelo, manequim. 

c) Idade, sexo, desempenho em matemática. 

d) Hobby, sexo, número de irmãos. 

e) N.d.a. 



14 

 

6) Analise a Tabela 1 e elabore o Rol da variável “altura”. 

 

 

 

7) Classifique as variáveis abaixo, como variáveis qualitativas e quantitativas: 

a) Sexo. 

b) Idade. 

c) Hobby. 

d) Cor do cabelo 

e) Número de irmãos. 

 

8) Uma escola pública possui 36 turmas, para uma pesquisa foram escolhidas 12 turmas, essas 

turmas selecionadas podem ser chamadas de: 

a) Amostra. 

b) Rol. 

c) Dados brutos. 

d) População. 

e) Variável. 

 

9) De acordo com a tabela 1, podemos afirmar que o número de alunos do sexo feminino e 

masculino são respectivamente: 

a) 15 e 10. 

b) 10 e 15. 

c) 12 e 13. 

d) 18 e 7. 

e) 11 e 14. 

 

10) Uma concessionária tem em seu estoque 2.500 carros nas marcas: gol, celta e pálio, nas 

cores vermelha, branca e preta. Diante dessas informações, responda: 

a) Qual o universo estatístico? 

 

b) Quais são as variáveis qualitativas? 

 

O Quadro 2 apresenta o gabarito das questões do capítulo 1. 
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Quadro 2 – Gabarito. 

QUESTÕES GABARITO 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 

5 E 

6 

146 158 163 165 167 

150 159 163 165 167 

152 160 164 165 167 

155 162 164 165 175 

156 163 165 166 175 

7 

a) Qualitativa. 

b) Quantitativa. 

c) Qualitativa. 

d) Qualitativa. 

e) Quantitativa. 

8 A 

9 E 

10 
a) Universo= 2.500 carros. 

b) Variáveis qualitativas= vermelho, branco, preto, gol, celta e pálio. 

Fonte: Autora (2016). 

 

O Quadro 3 representa o gabarito da situação problema 1. 

 

Quadro 3 – Gabarito da situação problema 1. 

Situação problema 1 A 

Fonte: Autora (2016). 
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3 PLANILHA ELETRÔNICA 

 

Apresentamos o capítulo 2 com o conteúdo “planilha eletrônica”, o qual possibilitará 

a criação de gráficos e o cálculo da média aritmética, mediana e moda na planilha excel. Esse 

capítulo inicia-se com a situação problema 2 e para sua resolução se faz necessário o estudo 

deste conteúdo. 

 

3.1 Situação problema 2 

 

Gráfico 1 – Notas de Matemática. 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

O Gráfico 1 representa as notas de matemática obtidas por um aluno da segunda série 

do ensino médio nos quatro bimestres do ano letivo de 2016. Analisando os dados do gráfico 

podemos afirmar que: 

A média aritmética anual que representa a nota de matemática é: 

a) 60 

b) 70 

c) 80 

d) 67,5 

 

3.1.1 Planilha eletrônica Excel 

 

As Planilhas Eletrônicas do Excel são tabelas usadas para comunicar informações de 

forma clara, rápida e sucinta. Foram projetadas para se trabalhar com números. Usa-se uma 
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planilha quando se necessitam criar tabelas, fórmulas e gráficos para representar uma 

pesquisa. 

Planilha Excel: Utilizada para cálculos, criações de gráficos como: barras, linhas, 

colunas e etc. 

Na Figura 1 apresenta-se o modelo de planilha excel, utilizada para cálculos e criações 

de gráficos. 

 

Figura 1 – Modelo de planilha excel. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 1, apresenta o modelo de planilha excel, usada para cálculos e criação de 

gráficos. 

 

3.1.2 Questões de aprendizagem 

 

O mês de Junho no Pará é um dos meses mais festivos da região Norte, comemora-se 

várias datas especiais, dentre elas está a festa de São João, nesse período acontecem as 

disputas de quadrilhas em arraiais padronizados para esse evento, onde não podem faltar as 

iguarias da época, como: vatapá, maniçoba, tacacá, bolo de macaxeira, munguzá, e outras 
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deliciosas receitas. O Quadro 4 apresenta uma pesquisa realizada com duzentas pessoas, sobre 

a iguaria de sua preferência. 

 

Quadro 4 – Iguarias do Pará. 

IGUARIAS TOTAL 

Tacacá 40 

Vatapá 30 

Munguzá 10 

Maniçoba 60 

Pato no tucupi 30 

Bolo de macaxeira 30 

TOTAL 200 

Fonte: Autora (2016). 

 

1º Passo: Primeiramente acesse a planilha Excel, insira os dados coletados da 

pesquisa, criando uma tabela para melhor demonstrar os elementos, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Planilha excel, com a inserção dos dados da pesquisa. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 2 apresenta a pesquisa realizada sobre a preferência de iguarias mais 

consumidas no Pará. De acordo com os dados acima, a iguaria mais consumida é a maniçoba. 

2º Passo: Selecione os dados e clique na opção inserir gráficos. Escolha gráficos de 

colunas, conforme Figura 3. 



19 

 

Figura 3 – Gráfico de colunas na planilha excel. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 3 apresenta o gráfico de colunas e de acordo com o gráfico podemos 

observar que, a maniçoba e o tacacá são as principais iguarias consumidas pelos paraenses. 

3º Passo: Selecione os dados pesquisados, clique na opção inserir gráficos de setores, 

demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Gráfico de setores na planilha excel. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 4, apresenta o gráfico de setores, demonstrando que 30%(trinta por cento) 

dos paraenses preferem a iguaria maniçoba. 

4º Passo: Selecione os dados da pesquisa e clique na opção inserir gráficos de barras, 

conforme Figura 5. 
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Figura 5 – Gráfico de barras na planilha excel. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

Na Figura 5, o gráfico de barras, expõe a iguaria maniçoba como a iguaria mais 

saboreada no Pará. 

5º Passo: Criando o título do gráfico: Clique dentro da caixa: Título do gráfico, use o 

botão delete, para apagar, e escreva o título: IGUARIAS DA CULINÁRIA PARAENSE, 

demonstrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Gráfico de colunas na planilha excel. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 6 apresenta o gráfico de colunas e a inserção do título: Iguarias Paraenses. 
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6º Passo: Selecione os dados da pesquisa na planilha excel, e clique na opção inserir 

gráfico de linha, conforme Figura 7. 

 

Figura 7 – Gráfico de linha na planilha excel. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 7 apresenta o gráfico de linhas, com a exportação do açaí nos anos 2011 a 2015. 

 

3.1.3 Cálculo da média, moda e mediana na planilha excel 

 

A média, moda e mediana são medidas de tendências centrais, calculadas a partir de 

um determinado grupo de números. 

EXEMPLO 1: O açaí é uma fruta bastante saboreada pelo povo do Pará, com ela 

elaboram-se várias receitas deliciosas, dentre elas: sorvete, creme, vinho e outros. O Quadro 5 

representa a venda de açaí nos primeiros sete meses do ano de 2015. 

 

Quadro 5 – Venda de açaí. 

MESES QUANTIDADE (paneiros) 

JANEIRO 800 

FEVEREIRO 780 

MARÇO 780 

ABRIL 980 

MAIO 640 

JUNHO 820 

JULHO 660 

Fonte: Autora (2016). 
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A) Para calcular a média da venda do açaí somam-se todos os valores e divide-se pelo 

número de meses: 

 

Média= 800 + 780 + 780 + 980 + 640 + 820 + 660 = 5.460 =   780                 ...(2) 

7                                        7 

 

B) Para calcular a moda, observa-se o valor que se repete com mais frequência, então, 

esse valor é a MODA. 

 

MODA= 800, 780, 780, 980, 640, 820, 660 = 780                              ...(3) 

 

C) Para calcular a mediana, colocam-se em Rol os dados. A MEDIANA será o 

elemento a ocupar a posição central dos números. 

 

MEDIANA= 640, 660, 780, 780, 800, 820, 980. = 780                           ...(4) 

 

I - Com os dados do quadro 5, efetua-se o cálculo da MÉDIA, na planilha excel. 

 

1º Passo: Insira os dados da pesquisa na planilha excel, e clique no quadro ao lado da 

média, em seguida clique em fx. A Figura 8 representa esse passo. 

 

Figura 8 – Cálculo da média aritmética na planilha excel. 

 

Fonte: Autora (2016). 
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A Figura 8, apresenta a inserção dos dados na planilha excel, para cálculo da média 

aritmética da venda de açaí nos meses de janeiro a julho de 2015. 

2º PASSO: No quadro INSERIR FUNÇÃO, escolha a opção ESTATÍSTICA e 

MÉDIA, em seguida clique na opção OK, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 – Inserção de função. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 9, apresenta a inserção de função para o cálculo da média na planilha excel. 

3º PASSO: No quadro ARGUMENTOS DA FUNÇÃO, selecione os valores e clique 

na opção OK, representado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Argumento de função. 

 

Fonte: Autora (2016). 
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A Figura 10 apresenta a etapa argumento de função, para o cálculo da média aritmética. 

4º PASSO: Observe o resultado da MÉDIA na Figura 11. 

 

Figura 11 – Resultado da média. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 11, apresenta o resultado do cálculo da média aritmética, na planilha excel. De 

acordo com o cálculo, foram vendidos nos sete meses, em média 780 paneiros de açaí por mês. 

II- Cálculo da moda, na planilha excel. 

1º PASSO: Selecione o quadrado ao lado da palavra moda, em seguida clique na 

opção fx, quando aparecer inserir função, selecione Estatística modo único clique em ok, 

conforme ilustra a Figura 12. 

 

Figura 12 – Inserir função. 

 

Fonte: Autora (2016). 
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A Figura 12 apresenta o cálculo da moda, com a opção inserir função. 

2º PASSO: Conforme Figura 13, quando aparecer ARGUMENTOS DE FUNÇÃO, 

selecione os valores e clique OK. 

 

Figura 13 – Argumentação de função. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 13, apresenta argumentação de função,para o cálculo da moda. 

3º PASSO: Observe o valor da MODA na Figura 14. 

 

Figura 14 – Cálculo da moda. 

 

Fonte: Autora (2016). 
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A Figura 14 apresenta o cálculo da moda, observa-se que a moda é representada pelo 

valor 780. 

 

III- Cálculo da mediana na planilha excel. 

 

1º PASSO: Selecione os dados da pesquisa, e clique na opção classificar de A Z, para 

colocar os valores em ordem crescente. No quadro aviso de classificação, clique em 

expandir a seleção e em seguida clique em classificar. A Figura 15 a seguir representa esse 

passo. 

 

Figura 15 – Cálculo da mediana. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 15, apresenta o cáculo da mediana, na planilha excel, trabalhando-se com as 

funções classificar e aviso de classificação. 

2º PASSO: No quadro ao lado da palavra mediana, insira o sinal de igualdade = clique 

em fx, e quando aparecer INSERIR FUNÇÃO, selecione ESTATÍSTICA e MED, em 

seguida clique na opção OK, conforme Figura 16. 
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Figura 16 – Inserir função. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 16 apresenta a opção inserir função, uma das etapas do cálculo da mediana 

da planilha excel. 

3º PASSO: Conforme Figura 17, quando aparecer ARGUMENTAÇÃO DA 

FUNÇÃO, clique em OK. 

 

Figura 17 – Argumentação de função. 

 

Fonte: Autora (2016). 
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A Figura 17, apresenta a etapa argumentação de função para o cálculo da mediana.  

4º PASSO: Observe o valor da MEDIANA, na Figura 18. 

 

Figura 18 – Valor da mediana. 

 

Fonte: Autora (2016). 
 

A Figura 18 apresenta o resultado da mediana que é 780. 

 

3.1.4 Gabarito – Situação problema 2 

 

O Quadro 6 apresenta o gabarito da situação problema 2. 

 

Quadro 6 – Gabarito. 

Situação problema 2 D 

Fonte: Autora (2016). 
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4 DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

Para resolvermos a situação problema 3, estudaremos neste capítulo a distribuição de 

frequência simples, frequência simples acumulada, frequência acumulada e frequência 

relativa acumulada. 

 

4.1 Situação problema 3 

 

III- Com o objetivo de levantar dados sobre a idade de acesso dos graduandos, uma 

Universidade realizou pesquisa com 20 alunos e obteve os seguintes resultados: 

 

16      16      17      17      17 

17      17      18      18      18 

18      18      19      19      19 

19      19      20      20      20 

 

Observando os dados obtidos pela Universidade podemos afirmar que a frequência 

absoluta dos alunos com idade entre 16 e 17 anos é: 

A) 8 anos 

B) 7 anos 

C) 9 anos 

D) 10 anos 

 

4.1.1 Distribuição de frequência 

 

A distribuição de frequência é de suma importância para a Estatística Descritiva. Os 

elementos que compõe essa tabela são: Frequência simples; Frequência acumulada; 

Frequência relativa; Frequência relativa acumulada. 

Exemplo: O Rol de uma pesquisa sobre a idade de 20 alunos, realizada em uma turma 

do segundo ano do Ensino Médio, apresentou o seguinte resultado: 

 

16 _ 16 _ 16 _ 16 _ 17 _ 17 _ 17 _ 18 _ 18 _ 18 

19 _ 19 _ 19 _ 20 _ 20 _ 20 _ 21 _ 21 _ 21 _ 21 

 

A) Frequência Simples (Fi)= é o número de vezes que o elemento aparece na 

amostra, representado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Frequência simples 

Xi 16 17 18 19 20 21 

Fi 4 3 3 3 3 4 

Fonte: Autora (2016). 
 

B) Frequência Simples Acumulada (Fa)= é a soma de cada frequência absoluta aos 

valores das frequências anteriores, conforme observa-se no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Frequência simples acumulada 

Xi 16 17 18 19 20 21 

Fi 4 3 3 3 3 4 

Fa 4 7 10 13 16 20 

Fonte: Autora (2016). 
 

C) Frequência Relativa (FR)= É a divisão entre a frequência absoluta e o número de 

elementos da população estatística fi = Fi / N. A frequência relativa é dada em 

forma de porcentagem (%). O Quadro 9 exemplifica a frequência relativa. 

 

Quadro 9 – Frequência relativa 

Xi 16 17 18 19 20 21 

Fi 4 3 3 3 3 4 

Fa 4 7 0 13 16 20 

FR 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 

Fonte: Autora (2016). 
 

D) Frequência Relativa Acumulada (FRA)= Valores obtidos adicionando a cada 

frequência relativa os valores das frequências anteriores. O Quadro 10 exemplifica 

a frequência relativa acumulada. 

 

Quadro 10 – Frequência relativa acumulada 

Xi 16 17 18 19 20 21 

Fi 4 3 3 3 3 4 

Fa 4 7 10 13 16 20 

FR 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 

FRA 0,2 0,35 0,5 0,65 0,8 1 

Fonte: Autora (2016). 
 

4.1.2 Representação gráfica da distribuição de frequência 

 

Para a análise mais eficaz de uma distribuição de frequência, utiliza-se representação 

gráfica que pode ser nos seguintes modelos: barras, colunas, setores, linhas. 
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 Gráfico de barras e colunas: elaborado na planilha excel, permite uma rápida 

exploração visual e uma comparação entre as variáveis em estudo e suas 

frequências. 

 

O Gráfico 2 representa a idade dos alunos da turma da 2ª série do ensino médio. 

 

Gráfico 2 – Modelo de Gráfico de barras. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

O Gráfico 3 apresenta a idade dos alunos da 2ª série, em forma de colunas. 

 

Gráfico 3 – Modelo de Gráfico de coluna. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

O Gráfico 4, demonstra a atividade esportiva dos alunos. 
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Gráfico 4 – Gráfico de barra de atividade esportiva. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

4.1.3 Gráfico de setores 

 

O gráfico de setores é um círculo dividido em setores (partes), cujas medidas 

correspondem às frequências relativas. Também chamados gráficos de pizzas, conforme 

Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Atividade esportiva. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

4.1.4 Gráfico de linhas 

 

Elaborado na planilha excel, esse tipo de gráfico é usado geralmente para identificar 

tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos de uma variável, índices de 

audiência de programas de televisão, lucros de empresas etc., conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Audiências de programas de entretenimento. 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

4.1.5 Questões de aprendizagem 

 

1) Uma pesquisa realizada com 500 pessoas no Pará, revelou a preferência pela 

comida típica da região Norte, representada no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Comida típica. 

COMIDA TÍPICA Nº DE PESSOAS 

Tacacá 180 

Pato no tucupi 120 

Maniçoba 100 

Vatapá 60 

Carne de tartaruga 40 

Fonte: Autora (2016). 
 

De acordo com o quadro acima (comida típica), construa na planilha excel, os 

seguintes gráficos: 

A) Gráfico de colunas; 

B) Gráfico de barras; 

C) Gráfico de setores. 

 

2) Baseando-se no gráfico de setores da questão anterior, responda às questões a 

seguir. 

A) Qual o assunto do qual ele trata? 
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B) Qual a porcentagem correspondente a comida típica de maior preferência do povo 

paraense? 

C) Qual o total de porcentagem que somam juntas a comida típica vatapá e maniçoba? 

 

3) O Quadro 12 apresenta uma pesquisa realizada com alunos de uma escola pública 

sobre a preferência de programas de entretenimento. 

 

Quadro 12 – Programas de entretenimento. 

Nº alunos 2 8 11 3 1 

Programas A B C D E 

Fonte: Autora (2016). 

 

Com os dados do quadro acima (programa de entretenimento), elabore na planilha 

excel: 

A) Gráfico de colunas; 

 

4) Com base no quadro 8 (programa de entretenimento), elabore na planilha excel: 

A) O gráfico de setores. 

B) O gráfico de linhas. 

 

5) Analisando o gráfico de setores da questão anterior, podemos afirmar: 

A) A porcentagem correspondente ao programa A é de 10%; 

B) A porcentagem do programa mais assistido é de 44%; 

C) As porcentagens dos programas A e B, somam juntas 50%; 

D) N.d.a. 

 

6) O quadro 13 representa a venda de carros numa concessionária no primeiro 

semestre do ano de 2015: 

 

Quadro 13 – Venda de carros, no primeiro semestre do ano 2015. 

MESES NÚMERO DE CARROS 

JANEIRO 1.200 

FEVEREIRO 1.800 

MARÇO 2.200 

ABRIL 3.600 

MAIO 5.800 

JUNHO 7.200 

Fonte: Autora (2016). 
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Com os dados do quadro 9,elabore na planilha excel, os seguintes gráficos: 

A) Gráfico de linha; 

B) Gráfico de setores. 

 

7) Com os dados do gráfico de setores da questão anterior, responda às seguintes 

questões: 

A) Qual a porcentagem de vendas de carros no mês de maio? 

B) Qual a porcentagem correspondente à venda de carros, no primeiro trimestre do ano 

2015? 

 

8) O nome científico da castanha-do-pará, Figura 19, é Bertholletia excelsa, e o 

Quadro 14, demonstra a exportação da castanha-do-pará, nos últimos cinco anos: 

 

Figura 19 – Castanha-do-pará. 

 

Fonte: www.dm.com.br. 

 

Quadro 14 – Exportação da castanha-do-pará. 

ANOS EXPORTAÇÃO (toneladas) 

2011 2.500 

2012 2.800 

2013 3.200 

2014 4.200 

2015 5.200 

Fonte: Autora (2016). 
 

Com o auxílio da planilha excel: 
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A) Elabore um gráfico de linha que represente a exportação demonstrada no quadro 

acima. 

B) Elabore um gráfico de setores com os dados do quadro acima. 

 

9) O Círio de Nazaré, no estado do Pará, conforme Figura 20, é considerado “O natal 

dos paraenses”. Nesse período, mês de outubro, o consumo da carne de pato aumenta 

consideravelmente, em virtude do preparo da ceia do Círio. O Quadro 15 demonstra a venda 

de patos nos últimos cinco anos. 

 

Figura 20 – Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

 

Fonte: static.hsw.com.br. 

 

Quadro 15 – Consumo de carne de pato. 

ANOS QUILOS 

2011 10.500 

2012 12.500 

2013 15.000 

2014 18.000 

2015 22.000 

Fonte: Autora (2016). 
 

Tendo como base os dados do quadro 15 (consumo de carne de pato), elabore na 

planilha excel: 

 

A) Gráfico de colunas. 

B) Gráfico de linha. 
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10) O tacacá é uma comida típica do Pará e seus ingredientes são: tucupi, goma de 

tapioca, jambu e camarão, conforme Figura 21. O seu consumo mensal, acontece de acordo 

com o descrito no Quadro 16. 

 

Figura 21 – Cuia de tacacá. 

 

Fonte: www.urbal.piracicaba.sp.gov.br. 

 

Quadro 16 – Quantidade de cuias de tacacá. 

MESES QUANTIDADES DE CUIAS 

JUNHO 1.200 

AGOSTO 2.500 

SETEMBRO 2.000 

OUTUBRO 1.800 

NOVEMBRO 1.300 

Fonte: Autora (2016). 

 

De acordo com o quadro acima (quantidade de cuias de tacacá), elabore na planilha 

excel os seguintes gráficos: 

A) Gráfico de linha. 

B) Gráfico de setores. 

C) Qual o mês em que mais se consome o tacacá no Pará? 

 

4.1.6 Gabarito – Situação problema 3 

 

O Quadro 17 apresenta o gabarito do capítulo 3. 

http://www.urbal.piracicaba.sp.gov.br/
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Quadro 17 – Gabarito. 

QUESTÕES GABARITO 

1 

 

A)  
 

B)  

 

C)  
 

2 

A) Comidas típicas; 

B) 36%(tacacá); 

C) 32%. 

3 
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4 
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8 
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B)  
 

9 
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10 

 

A)  

 

B)  

C) Agosto 

Fonte: Autora (2017). 
 

O Quadro 18 representa o gabarito da situação problema 3. 

 

Quadro 18 – Gabarito. 

Situação problema 3 B 

Fonte: Autora (2017). 
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5 MEDIDA DE TENDÊNCIA CENTRAL 

 

Neste capítulo apresentaremos o conteúdo Medida de Tendência Central (média 

aritmética, moda e mediana), o qual servirá como base para resolvermos a situação problema 4. 

 

5.1 Situação problema 4 

 

IV- O Gráfico 7 representa o saldo de gols do time do flamengo numa temporada do 

Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2016. 

 

Gráfico 7 – Saldo de gools. 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

1) Analisando o gráfico podemos afirmar que: 

A) a média de gols é 8. 

B) a moda é 10. 

C) a mediana é 9. 

D) n.d.a. 

 

5.2 Medida de tendência central 

 

A Medida de tendência central refere-se a um valor único que tenta descrever as 

características de um conjunto de dados, identificando uma posição central dentro desse 

conjunto. Como exemplos de medidas da tendência central, temos: média aritmética, 

mediana e a moda. 
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5.2.1 Média 

 

5.2.1.1 Média aritmética 

 

O Paysandu, time de futebol paraense, conforme Figura 22, durante um campeonato 

obteve um saldo de gols distribuídos em seis partidas, de acordo com o Quadro 19 abaixo: 

 

Figura 22 – Símbolo do Paysandu. 

 

Fonte: www.esportes.terra.com.br. 

 

Quadro 19 – Quantidade de partidas. 

1ª partida 2ª partida 3ª partida 4ª partida 5ª partida 6ª partida 

6 2 6 4 2 4 

Fonte: Autora (2016). 
 

1) Qual foi a média de gols desse time durante o campeonato? 

A) Para resolver esse problema, devemos fazer: 

 

6 + 2 + 6 + 4 + 2 + 4            24 

____________________= _____ = 4                                              ...(5) 

        6                          6    

 

O número 4 é chamado média aritmética dos números 6, 2, 6, 4, 2 e 4. 

 

Média aritmética x =  X1 + X 2 + X3 +.............+ Xn 

                       __________________________                   ...(6) 

                                                   n 
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Então, a média de gols do time Paysandu durante o campeonato foi de 4 gols por 

partida. Analisando o desempenho do time, podemos concluir que em quatro partidas ele 

manteve ou superou a média de gols. 

 

5.2.1.2 Média aritmética ponderada 

 

A Média aritmética ponderada acontece quando se associam aos números x1, x2, 

x3,.......xn pesos ou fatores de ponderação p1, p2, p3,.....pn, que dependem da importância 

atribuída aos números x1, x2, x3,....xn, obtemos a média ponderada, que é dada pela seguinte 

fórmula: 

 

X   =         x1 . p1 + x2 . p2 + x3 . p3 + ...... + xn . Pn 

                 ____________________________________                ...(7) 

              P1 + P2 + P3 +....+ Pn 
 

Exemplo: 

 

1) Um professor de matemática aplicou três avaliações com pesos 2, 3 e 4, 

respectivamente. Qual é a média ponderada de um aluno que tirou notas 6,0; 4,5 e 5,0, 

respectivamente? 

 

X= 6,0 . 2 + 4,5 . 3 + 5,0 . 4  =      12 + 13,5 + 20   =  45.5  =  5,05 

      ___________________           ____________      ____                               ...(8) 

                  2 + 3 + 4                                  9                   9 
 

2) Dado o Quadro 20, calcular a média ponderada dos valores xi, sendo fi, os 

respectivos pesos. 

 

Quadro 20 – Média ponderada. 

Y Fi 

3 2 

6 3 

9 5 

Fonte: Autora (2016). 
 

X=  3 . 2 + 6 . 3 + 9 . 5 =   6 + 18 + 45    =    69       =       6,9 

    _______________      ________       _______                                               ...(9) 
               2 + 3 + 5                    10                  10 

 

Assim a média ponderada dos pesos dados é 6,9. 



45 

 

5.2.1.3 Moda (Mo) 

 

Denomina-se moda de um conjunto de dados o valor que ocorre com maior 

frequência. 

 

Exemplos: 

Os números dos sapatos de sete alunos são 35, 36, 36, 37, 38, 38, 38. A moda nesse 

caso é 38, pois é esse número que aparece em maior frequência. 

1) As alturas de cinco jogadores de basquete são: 170 cm, 180cm, 185cm, 190 

cm, 195 cm. Como não se repete nenhum elemento, caracterizamos essa sequência de 

amodal. 

2) Ao conjunto 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 20 das idades dos alunos de uma 

determinada turma do segundo ano do Ensino Médio, que possui duas modas: (Mo)1= 17 e 

(Mo)2 = 18, denominamos de bimodal. 

Quando há mais de dois elementos, a moda classifica-se como polimodal. 

 

5.2.1.4 Mediana 

 

Considerando-se um conjunto de dados, dispostos em ROL crescente ou decrescente, 

o valor que ocupa a posição central desses dados é denominado mediana, que se representa 

por Md, dos quais temos dois casos a observar: 

1º caso: O número de dados é impar 

Nesse caso, ordenados os dados por ordem crescente ou decrescente, o dado que ocupa 

a posição central, de ordem K + 1, é a mediana procurada. 

Exemplo: Os dados 5, 4, 3,6, 6, 3, 3, 2, 8, 2, 2. 

Resolução: Observamos que temos um número ímpar de dados: 11. 

Determinando a posição ocupada pela mediana, temos: 

 

2k + 1 = 11                                                                           ...(10) 

2k = 11 – 1                                                                           ...(11) 

2k = 10                                                                                 ...(12) 

k = 10 : 2                                                                              ...(13) 

k = 5                                                                                     ...(14) 

k + 1 = 5 + 1 = 6 (ocupa a 6ª posição)                                ...(15) 
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Ordenando os dados, temos: 

 

2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 8 (mediana = 3)                                     ...(16) 

 

2º caso: O número de dados é par 

 

Nesse caso, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais, que ocupam na 

ordem (crescente ou decrescente) as posições k e k + 1. 

 

Md = k + ( k + 1)                                                                 ...(17) 

          _________ 

       2 

 

1º exemplo: Calcule a mediana dos dados 14, 20, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 17. 

Observa-se que o número de elementos da sequência é 10. Primeiramente 

calcularemos as posições ocupadas pelos dois valores centrais: 

 

2k = 10                                                                                 ...(18) 

K= 5 (5ª posição)                                                                 ...(19) 

K + 1 = 5 + 1 = 6 (6ª posição)                                             ...(20) 

 

Dispondo os dados em ordem crescente, temos: 

 

8, 10, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 17, 20                                               ...(21) 

13 (5ª posição)                                                                               ...(22) 

14 (6ª posição)                                                                               ...(23) 

Md = 13 + 14 = 27 = 13,5                                                             ...(24) 

______   ___ 
     2          2 

 

Logo, a mediana é 13,5. 

 

2º exemplo: Consideremos agora os dados apresentados no Quadro 21, na forma de 

distribuição de frequências: 
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Quadro 21 – Distribuição de frequências. 

Y Fi 

7 6 

10 12 

15 15 

20 24 

23 9 

Fonte: Giovanni (2005). 

 

Qual a mediana dos dados dessa tabela? 

Resolução: Calculando o número dos dados: 6 + 12 + 15 + 24 + 9 = 66 

Temos, um número par de dados, com isso determinaremos as ordens dos dois termos 

centrais: 

 

2k = 66                                                                                 ...(25) 

k = 66 / 2                                                                              ...(26) 

k = 33  (33ª posição)                                                            ...(27) 

 

k + 1                                                                                     ...(28) 

33 + 1 = 34 (34ª posição)                                                     ...(29) 

 

Observando a tabela, notamos que a 33ª posição (6 + 12 + 15= 33) é ocupada pelo 15 e 

que a 34ª posição é ocupada pelo valor 20. Logo, temos que: 

 

Md = 15 + 20  =  35   =  17,5                                               ...(30) 

______     ____ 

     2            2 

 

Logo a mediana é 17,5. 

 

5.2.1.5 Questões de aprendizagem 

 

Dando sequência ao estudo de medidas de tendência central, apresentamos as questões 

abaixo, como suporte para a assimilação do conteúdo trabalhado. 

1) O cupuaçu é uma fruta típica da Amazônia, representado na Figura 23, é usada para 

fazer suco, cremes e outras receitas deliciosas. Seu aroma pode ser sentido a metros de 

distância. A comercialização dessa fruta é descrita conforme o Quadro 22. 
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Figura 23 – Cupuaçu. 

 
Fonte: www.Imig.blesk.cz. 

 

Quadro 22 – Valor do cupuaçu. 

Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R$ 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 

Fonte: Autora (2016). 
 

O quadro 22 nos mostra os valores do cupuaçu e de acordo com esse quadro, 

determine: 

a) O valor médio do cupuaçu; 

b) A mediana do valor do cupuaçu. 

 

2) O açaí, Figura 24, é uma semente roxa e o vinho dessa fruta é delicioso, e pode ser 

tomado juntamente com a farinha de tapioca. A produção de vinho de açaí nos cinco 

primeiros meses do ano é feita de acordo com o Quadro 23: 

 

Figura 24 – Açaí. 

 

Fonte: www.acaifrooty.com.br. 

 

Quadro 23 – Produção de açaí. 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Litros 8.000 6.000 4.000 3.000 7.000 

Fonte: Autora (2016). 

http://www.imig.blesk.cz/
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De acordo com o quadro 19, determine: 

a) Média aritmética 

b) Moda  

c) Mediana 

 

3) A farinha no Pará, Figuras 23 e 26, é feita da mandioca, uma raiz bastante comum 

na região Norte. Seus grãos são crocantes e amarelos, pode ser consumida para acompanhar o 

delicioso peixe assado na brasa, o que é comum no almoço do paraense. A comercialização da 

farinha acontece conforme o Gráfico 8: 

 

Figura 25 – Farinha do Pará. 

 

Fonte: carajasemfoco.com.br. 

 

Figura 26 – Ser paraense. 

 

Fonte: pelasruasdebelem.zip.net. 
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Gráfico 8 – Venda de farinha. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

Qual a mediana que representa o valor da saca de farinha? 

 

a) 300 

b) 400 

c) 600 

d) 800 

e) N.d.a. 

 

4) O pirarucu, Figura 27, é um peixe tipicamente das águas doces, encontrado em rios, 

e muito consumido na região norte, especialmente por apresentar uma carne macia e saborosa. 

Com a carne do pirarucu, faz-se: caldeirada, mujica, bolinhos e outras deliciosas receitas. Sua 

pesca acontece de acordo com o Gráfico 9. 

 

Figura 27 – Pirarucu. 

 

Fonte: www.ecofam.com.br. 
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Gráfico 9 – Pesca do pirarucu. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

Analisando o gráfico 9 que representa a pesca do pirarucu, pode-se afirmar que: 

a) A média de quilos de pirarucu, pescado nesses cinco meses é de 800. 

b) A mediana que representa a pesca do pirarucu é de 600. 

c) O mês que mais se pesca pirarucu é o de setembro. 

d) A mediana dessa pesca é de 250. 

e) N.d.a. 

 

5) No verão paraense, devido à alta temperatura, a procura por praias aumenta 

consideravelmente, como na praia de Alter do chão ilustrada na Figura 28, conhecida como 

caribe brasileiro, localizada na cidade de Santarém-Pa. A seguir, o Gráfico 10 representa a 

frequência de banhistas nos meses de junho a outubro. 

 

Figura 28 – Praia de Alter do Chão. 

 

Fonte: www.oimpacto.com.br. 
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Gráfico 10 – Número de banhista. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

De acordo com o gráfico10, pode-se afirmar que: 

a) A média de banhistas durante o período demonstrado no gráfico é de 3.140; 

b) A moda que representa o número de banhista é de 1.000; 

c) A mediana que representa o número de banhista é de 500; 

d) O mês mais frequentado pelos banhistas é o de setembro; 

e) O número de banhistas que frequentam a praia, nos meses de setembro e outubro é 

igual a 3.400. 

 

6) Uma pesquisa realizada com 500 moradores da região Norte, revelou o tipo de 

transporte mais utilizado para viagem, conforme Figuras 29 e 30 e o Gráfico 11. 

 

Figura 29 – Navio. 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com. 
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Figura 30 – Passageiros no barco. 

 
Fonte: www.acrítica.uol.com.br. 

 

Gráfico 11 – Meios de transporte. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

Analisando o gráfico 11, pode-se afirmar: 

a) O meio de transporte mais usado na região norte é a canoa. 

b) O avião é o meio de transporte menos usado na região norte. 

c) A lancha é o terceiro meio de transporte mais usado na região norte. 

d) O barco é o meio de transporte mais usado pelos nortistas. 

e) n.d.a. 
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7) O povo paraense é muito alegre, trabalhador e festivo, por isso em sua cultura se 

apresentam vários tipos de danças, conforme ilustra a Figura 31. A seguir, o Gráfico 12 

descreve os ritmos mais dançados na região norte. 

 

Figura 31 – Dança do carimbó. 

 
Fonte: www.zabeleparafolclorico.blogspot.com. 

 

Gráfico 12 – Ritmos dançados no Pará. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

De acordo com gráfico 12, pode-se afirmar: 

a) O forró é o ritmo mais dançado pelo povo paraense; 

b) Forró e lambada somam juntos 50% dos ritmos mais dançados no Pará; 

c) Lambada é o ritmo mais dançado pelos nortistas; 

d) Quadrilha é o ritmo que mais agrada o povo do Norte; 

e) Quadrilha e lambada somam juntos 50% dos ritmos mais dançados na região Norte. 
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8) A pupunha é uma fruta muito suculenta, geralmente após descascada, é tomada com 

café quentinho, o que aumenta ainda mais o seu sabor. Sua árvore pode crescer até 20m e é 

originária das florestas tropicais do continente americano. É muito conhecida e consumida pelas 

populações nativas da América Central até a Floresta Amazônica, sendo há séculos utilizada na 

sua alimentação. As Figuras 32 e 33 ilustram a pupunha e o Quadro 24 a venda da mesma. 

 

Figura 32 – Pupunheira. 

 
Fonte: www.sossegodaflora.blogspot.com. 

 

Figura 33 – Pupunha e café. 

 

Fonte: www.armazemdasespeciarias.com. 

 

Quadro 24 – Venda de pupunha. 

VENDA DE PUPUNHA QUANTIDADES(cachos) 

JANEIRO 120 

FEVEREIRO 160 

MARÇO 140 

ABRIL 120 

MAIO 180 

JUNHO 220 

JULHO 300 

Fonte: Autora (2016). 
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Com o auxílio da planilha excel, calcule: 

a) Média 

b) Moda 

c) Mediana 

9) Uma das riquezas minerais do Pará é a bauxita, usada na maioria da vezes para 

produção do alumínio. Oriximiná-Pa, é uma cidade localizada no Oeste do Pará, com 70.000 

habitantes, e agrega a empresa Mineração Rio do Norte, responsável pela extração e 

exportação desse mineral, Figura 34 e 35. A exportação acontece por meio de navios que 

levam a bauxita para ser beneficiada em outros Estados do país. O Quadro 25, apresenta a 

exportação da bauxita no ano de 2015. 

 

Figura 34 – Bauxita e alumínio. 

 

Fonte: www.geocultura.net. 

 

Figura 35 – Extração de bauxita. 

 

Fonte: www.tecvidro.com.br. 
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Quadro 25 – Exportação de bauxita. 

Meses Quantidade (toneladas) 

Janeiro 50.000 

Fevereiro 48.000 

Março 46.000 

Abril 48.000 

Maio 44.000 

Junho 48.000 

Julho 42.000 

Agosto 48.000 

Setembro 42.000 

Outubro 47.000 

Novembro 44.000 

Dezembro 48.000 

Fonte: Autora (2016). 
 

Com o auxílio da planilha eletrônica excel: 

a) Construa o gráfico de setores; 

b) Calcule a média; 

c) Calcule a mediana. 

 

5.2.1.6 Gabarito – Capítulo 4 

 

O Quadro 26 apresenta o gabarito do Capítulo 4. 

 

Quadro 26 – Gabarito. 

QUESTÕES GABARITO 

1 
A) R$5,00 

B) R$27,50 

2 

A) 5.600 

B) Não possui moda 

C) 6.000 

3 A 

4 E 

5 A 

6 D 

7 A 

8 

A= 177,14 

B= 120 

C= 160 
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9 

A)  

 

B)46.250 

C) 47,5 

Fonte: Autora (2016). 
 

O Quadro 27 representa o gabarito da situação problema 4. 

 

Quadro 27 – Situação problema 04 - Gabarito. 

Situação problema 4 C 

Fonte: Autora (2016). 
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6 SOFTWARE DE APRESENTAÇÃO 

 

Estudaremos neste capítulo o software de apresentação – Power Point, o qual 

subsidiará a resolução da atividade proposta na situação problema 5. 

 

6.1 Situação problema 5 

 

V- O Quadro 28 apresenta o número de votos de uma eleição realizada para prefeito 

no ano de 2016. 

 

Quadro 28 – Candidatos a prefeito. 

CANDIDATOS VOTOS 

A 400 

B 800 

C 1000 

D 1200 

Fonte: Autora (2017). 
 

a) Com os dados do Quadro 28, elabore o gráfico de barras e apresente-o no software 

power-point. 

 

6.1.1 Software de apresentação – Power Point 

 

O Software – Power Point é usado para apresentação de slides, o que pode facilitar a 

visualização do expectador, podendo assim ter uma ampla visão do conteúdo exposto. A 

Figura 36 representa modelo do software power point. 

 

Figura 36 – Software power point. 

 
Fonte: Autora (2016). 
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6.1.2 Questões de aprendizagem 

 

Os rios do Pará são de água doce, neles são encontrados os mais variados tipos de 

peixes. Uma pesquisa realizada com cento e quarenta pessoas, revelou o peixe mais 

consumido na região Norte (ver Quadro 25). 

 

Quadro 29 – Tipo de peixe. 

TIPO DE PEIXE QUANTIDADE 

Pirarucu 20 

Tucunaré 15 

Tambaqui 60 

Acari 20 

Pacu 25 

Fonte: Autora (2016). 

 

1º PASSO: Insira os dados da pesquisa na planilha excel, elaborando o gráfico de 

colunas, conforme demonstrado na Figura 37. 

 

Figura 37 – Tipos de peixe. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 37 apresenta o gráfico de colunas com os tipos de peixes mais consumidos 

no Pará. 

2º PASSO: Clique no gráfico e na sequência clique no lado direito do mouse, e 

escolha a opção COPIAR, de acordo com a ilustração da Figura 38. 
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Figura 38 – Copiando o gráfico de colunas para o power point. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 38, apresenta como copiar um gráfico da planilha excel para o power point. 

3º PASSO: Acesse a planilha Power Point, clique na opção colar, de acordo com a 

Figura 39. 

 

Figura 39 – Gráfico de colunas. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 39 apresenta o gráfico de colunas transportado da planilha excel, para o 

power point. 

4º PASSO: Para inserir novo slide, clique na opção NOVO SLIDE, conforme Figura 40. 
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Figura 40 – Gráfico de setores. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 40 apresenta o gráfico de setores no power point. 

5º PASSO: Para apresentação dos slides, clique no ícone do canto direito inferior 

(apresentação do slide), ilustrado na Figura 41. 

 

Figura 41 – Gráfico de barras. 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 41 apresenta os gráficos transportados da planilha excel para o software 

power point, prontos para a apresentação dos slides. 
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6.1.3 Gabarito da situação problema 5 

 

O Quadro 30 apresenta o gabarito da situação problema 5. 

 

Quadro 30 – Gabarito da situação problema 5. 

SITUAÇÃO PROBLEMA 5 

 

votos  

 

candidatos 

 

             
 

Fonte: Autora (2017). 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos da 3ª série 

 

 

 

Questionário aplicado aos alunos da 3ª série, com o objetivo de pesquisar qual a área 

de graduação pretendida pelo educando finalista do ano 2016. 

 

1- Nome: ______________________________________ 

2- Idade: _______ 

3- Sexo: _______ 

4- Número de irmãos: _______ 

5- Altura: ________ 

6- Hobby: ________ 

7- Marque uma das áreas de graduação, que você pretende concorrer no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), ano 2016. 

 

Área de Graduação Marque(x) 

Direito  

Medicina  

Ciência da Computação  

Matemática  

Letras  

Biologia  

Química  

Geografia  

História  

Sociologia  

Filosofia  

Ed. Física  

Enfermagem  

Outros  
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APÊNDICE B – Atividade de Avaliação 

 

 

Nome:________________________________ Turma:_______ Data: _____ 

 

Atividade de Avaliação Somativa Individual 

 

1) Os dados seguintes demonstram uma pesquisa sobre a idade de 25 alunos da turma da 2ª 

série: 

16   16   18   18   17 

17   18   18   16   19 

16   19   17   20   19 

18   17   18   18   17 

18   18   17   17   18 

*Analise os dados acima, e determine: 

a) A média aritmética das idades dos alunos da turma da 2ª série. 

b) A moda. 

c) A mediana. 

 

2) Com os dados da tabela acima, preencha as distribuições de frequência abaixo: 

Xi Fi Fa fi fia 

16     

17     

18     

19     

20     

∑     

 

3) Tendo como base os dados da tabela da questão anterior, responda: 

a) Quantos alunos possuem a idade entre 18 e 20 anos? 

b) Qual a frequência absoluta dos alunos com idade de 17 anos? 

c) Qual a frequência relativa dos alunos com idade de 16 a 18 anos? 
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4) O vatapá é uma comida muito saboreada no Pará, a venda de suas porções no segundo 

semestre do ano 2015, aconteceu de acordo com o gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: www.jornalagora.com.br 

 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

De acordo com o gráfico podemos afirmar: 

a) A média da venda de vatapá nos meses de junho a dezembro foi de 900 porções; 

b) Agosto e setembro somam juntos 700 porções; 

c) A mediana de porções de vatapá vendidas é de 500; 

d) N.d.a 
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5) O fruto do tucumã é recoberto por uma polpa amarelo-alaranjada, que pode ser consumido 

com pão, ou simplesmente com a farinha de mandioca e café. 

 
Fonte: diasdealmeida.com 

 

Sua exportação acontece de acordo com o gráfico de setores abaixo: 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que: 

a) Fevereiro é o mês em que mais se exporta tucumã no Pará; 

b) No primeiro trimestre a exportação de tucumã é de 39%; 

c) No segundo trimestre a exportação de tucumã é de 71%; 

d) N.d.a. 
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APÊNDICE C – Questionário de avaliação do projeto 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Avalie o projeto o qual participou, colocando um x no quadro correspondente ao seu 

grau de satisfação para cada fator. A avaliação pode ir de 0 (Não se aplica) até 5(Muito 

Satisfeito). 

 

0 = Não se aplica; 1 = Insatisfeito; 2 = Muito Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 =Muito Satisfeito 

Fatores a avaliar 
Não se 

aplica 
1 2 3 4 5 

1-Orientação/informação do projeto       

2-Integração com os colegas       

3-Integração da docente com a turma       

4-Metodologia do trabalho desenvolvido       

5-Atividades dinamizadas       

6-Ensino aprendizagem do conteúdo       

7-Habilidade para utilizar os recursos tecnológicos       

8-Contribuição do projeto para o desenvolvimento intelectual       

9-Conteúdo abordado       

10-Participação no projeto       
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