
11º ANO – MACS 
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: INTRODUÇÃO À AMOSTRAGEM 

 

Adaptado de “Introdução à inferência estatística”, p. 22 -24. Disponível em: http://www.alea.pt/html/statofic/html/dossier/html/dossier.html 

 

1. Identifique para cada um dos exemplos seguintes, caso seja possível, a população, a variável estatística, a 

amostra, o parâmetro e a estatística: 

a. Numa determinada empresa, pretende-se saber qual o salário médio dos seus empregados, pelo que se 

recolheu informação sobre os salários mensais auferidos pelos empregados dessa empresa. 

b. Pretendia-se saber a nota média obtida no teste intermédio de Matemática A no ano lectivo 2010-2011, dos 

alunos do 11º ano da Escola Secundária XXXX, pelo que se recolheu informação sobre as notas obtidas nesse 

teste por todos os alunos da Escola. 

c. Pretendia-se averiguar a idade média dos alunos do 10º ano da Escola Secundária XXXX, no ano lectivo 

2007/2008, pelo que se recolheu informação sobre a idade de 45 alunos do 10º ano dessa Escola. 

d. Pretendia-se saber o salário médio auferido pelos trabalhadores da indústria têxtil, pelo que se recolheu 

informação sobre os salários mensais auferidos por 250 desses trabalhadores. 

e. Pretendia-se averiguar a quantidade média mensal (em kg) de batata consumida nos lares portugueses, pelo 

que se recolheu informação sobre as quantidades de batata consumidas mensalmente em 100 lares 

portugueses. 

f. Pretendia-se estudar a eficácia (percentagem de curas) de um medicamento novo para curar determinada 

doença, pelo que se seleccionaram 20 doentes padecendo dessa doença. 

g. Pretendia-se averiguar a percentagem de raparigas que frequentam a FCUL, no ano lectivo de 2007/2008, pelo 

que se seleccionaram 50 alunos dessa faculdade. 

2. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações: 

a. Uma estatística é um número que se calcula a partir dos dados da amostra. 

b. Os parâmetros utilizam-se para estimar estatísticas. 

c. A média populacional é um parâmetro. 

d. Um parâmetro é uma característica numérica da variável que se está a estudar na população. 

3. Identifique cada uma das quantidades seguintes, a negrito, como parâmetro ou estatística: 

a. Nas últimas eleições para a Associação de Estudantes da Escola, 67% dos estudantes que votaram, fizeram-no 

na lista vencedora; 

b. Para obter uma estimativa do número de irmãos dos alunos que frequentam o 4º ano de uma escola básica, 

perguntou-se a 30 alunos, escolhidos ao acaso, quantos irmãos tinham. Verificou-se que em média, tinham 1.5 

irmãos. 

c. Dos 230 deputados que compunham a VIII legislatura, 21.3% eram mulheres. 

d. Perguntou-se a 80 deputados da Assembleia da República da VIII legislatura qual o partido que 

representavam, tendo-se concluído que 49% representavam o PS. 

e. Perguntou-se a 10 deputados da Assembleia da República da VIII legislatura qual a sua idade, tendo-se 

concluído que a média das idades era de 45 anos. 


