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Exercícios

1) Os dados seguintes são referentes ao nível 
de glicose de 60 crianças:
– Monte uma distribuição de frequência;

– Monte um gráfico da distribuição;

– Calcule a média, a mediana e seu desvio padrão;

– O que você pode concluir desse conjunto de 
dados?



  

Exercícios

● Um levantamento realizado em uma amostra 
de pessoas normais, segundo a quantidade de 
hemoglobina ( g/ 100 ml) existente no sangue 
forneceu os seguintes resultados:
– 13,5 12,5 10,6 15,1 11,7 12,9 12,8 9,4 14,9 12,0

– Calcule o desvio padrão e o coeficiente de 
variação.

– Interprete os resultados.



  

Exercícios

● A vazão medida em um rio foi de 84 litros por 
hora. Sabe-se que a vazão média histórica 
deste mesmo rio é de 76 L/h e desvio padrão 
de 10 L/h. Em outro rio, cuja vazão média 
histórica é de 82 L/h e desvio padrão 16 L/h, 
mediu-se uma vazão de 82 L/h. Em qual dos 
rios a vazão relativa foi mais elevada?(dica: 
use o escore z)



  

Exercícios

● Para resolver este exercício, acesse os dados 
de convênios do Governo do Estado de Goiás 
e prefeituras municipais no ano de 2013:
– http://www.transparencia.goias.gov.br/admin/uploaded/BD_convenios2013.csv 

– Primeiramente, crie 3 novas colunas onde você possa separar os nomes das 
cidades do estado e do país. Ordene por nome de cidade.

– Calcule a média, mediana e desvio padrão para as colunas “valor concedido” e 
“contrapartida”. Explique o que você pode concluir disso.

– Monte uma nova tabela com os valores agrupados (somados) por “objeto do 
convênio”. Explique o que você pode concluir desse agrupamento;

– Monte agora uma nova tabela agrupado por cidade. Ordene do maior para o 
menor. Explique o que você pode concluir desse novo agrupamento;

– Calcule novamente a média e mediana e desvio padrão agora agrupado por 
cidade. Faça um gráfico da distribuição. Explique o que você pode concluir.

http://www.transparencia.goias.gov.br/admin/uploaded/BD_convenios2013.csv


  

Exercícios

● Para dos dados do exercício anterior, calcule:
– A distribuição de valores anterior, sem levar em 

conta o agrupamento por objeto e por cidade, mas 
dos valores empenhados na tabela original formam 
uma distribuição normal?

– E os dados agrupados por cidades e por objetos?

– Se formam, calcule a probabilidade de uma cidade 
de Goiás receber de convênio mais de R$ 
500.000,00.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

