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Lista 1  
1) Classifique quanto à natureza, as seguintes variáveis: 

 
 condição de saúde (doente, não doente) 
 estado civil (solteiro, casado, separado, viúvo) 
 tipo de parto (normal, cesário) 
 escolaridade do chefe de família (0 a 7 anos / 8 a 11 anos / 12 anos e mais 

de estudo) 
 tempo de um procedimento cirúrgico (minutos) 
 grau de satisfação (muito insatisfeito, insatisfeito, indiferente, satisfeito, 

muito satisfeito) 
 número de leitos de um hospital 
 Peso ao nascer (em gramas) 
 

2) Sabendo que as bibliotecas da UFMT possuem 300.000 volumes distribuídos 
da seguinte forma: 200.000 localizados na biblioteca central de Cuiabá, 50.000 
em Rondonópolis, 35.000 no Araguaia e 15.000 em Sinop, faça uma tabela 
adequada para representar esses dados e diga qual o tipo de série estatística. 
 

3) Faça um gráfico adequado com os dados do exercício 2. 
 

4) Preencha a tabela a seguir: 
 
Trata-se de um estudo que verifica a relação entre doença cardíaca e o ronco noturno. 
Calcular os valores relativos (percentuais). 

 
Dica: Há duas maneiras diferentes de resolver a atividade 

 

5) Faça um gráfico apropriado para os dados do exercício 4. 
 

6) Em uma enquete realizada com 15 alunos de um curso de pós-graduação da 
UFMT, foi constatado que 2 alunos nunca haviam doado sangue na vida, 4 
alunos haviam doado uma única vez, 7 alunos, 2 vezes e o restante, 3 vezes. 
Elabore uma tabela ou um gráfico para apresentar esses dados. 

 
7)  A distribuição de frequências a seguir exibe os números de casos pediátricos 

de determinada doença registrados entre 2015 e 2021 no Brasil. Diga qual o 
tipo de série e faça um gráfico adequado. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
122 250 455 848 1204 1399 1989 

 
8) Os dados apresentados a seguir referem-se ao valor anual da doação de 

sangue (em litros), obtidos em uma amostra de n = 30 doadores.  
 
2,80 3,86 5,23 5,62 5,98 6,51 6,62 7,47 7,80 8,37 

2,91 4,08 5,27 5,80 6,08 6,52 6,66 7,50 7,81 8,49 

3,83 4,59 5,44 5,82 6,31 6,61 6,78 7,50 8,23 9,30 
 
a) Qual o tipo de variável? 
b) Construa uma tabela completa e um gráfico adequado 

 

9) Construa um gráfico adequado para os dados apresentados a seguir: 
Distribuição do número de pacientes segundo idade. Centro de 

Saúde X, primeiro semestre de 1999. 

Idade
 (em anos)

Nº

10├ 15 10
15├ 20 15
20├ 25 60
25├ 30 65
30├ 35 40
35├ 40 50
40├ 45 30
Total 270  

    FONTE: Centro de Saúde X  
 

10)  Construa um gráfico de frequências acumuladas para os dados apresentados 
a seguir e responda às seguintes questões: 

Número de nascidos vivos segundo peso ao nascer (g). Área: X, 2020. 

Peso ao nascer  
(g) 

Nº % 

1.500├ 2.500   1.200 10,0 
2.500├ 3.000   3.600 30,0 
3.000├ 3.500   4.800 40,0 
3.500├ 4.500   2.400 20,0 

Total 12.000 100,0 
FONTE: Maternidade da Área X 

 
a) Qual o percentual de nascidos vivos com peso menor do que 3000g? 
b) Até que peso ao nascer, se apresentam 80% dos recém-nascidos? 
c) Qual o peso que divide a distribuição em 2 metades iguais, isto é, o peso tal 

que 50% dos nascidos vivos pesam abaixo desse valor e 50%, pesam 
acima? (dica: faça uma ogiva e verifique graficamente) 


