PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
DE MAIORES DE 23 ANOS

2019/2020

INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos.
A nota final será a média aritmética, arredondada às centésimas, da pontuação das
duas partes.

Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser
considerada.

Apresente todas as respostas em folhas separadas. Se não assinar as folhas, a prova
será anulada.

Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia.
Deve, no entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

PARTE I
BIOLOGIA
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA Iª PARTE

Todos os GRUPOS são de resposta obrigatória (A, B, C, D, E).
As respostas são dadas no próprio enunciado da prova.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.

Cotação Total: 200 pontos
GRUPO A:
1. – 16
2. – 12
3. – 20

GRUPO B:
1. – 10
2. – 10
3. – 10
4. – 10

GRUPO C:
1. – 16
2.1. – 5
2.2. – 5
2.3. – 5
2.4. – 5

GRUPO D:
1. – 12
2. – 12
3. – 12

GRUPO E:
1. – 8
2. – 32

Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.

Nome: __________________________________________________________________________

Classificação: _____________________

GRUPO A

1. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) no início de cada uma das afirmações seguintes:
A função dos peroxissomas é oxidar certas moléculas e usar a catalase para degradar o H2O2
produzido nessas reações.
A membrana interna da mitocôndria é altamente permeável aos H +, pelo que se geram
gradientes eletroquímicos.
Nas células animais, o colesterol estabiliza a membrana plasmática e controla a sua fluidez.
Os ribossomas são transferidos do interior do núcleo para o citoplasma já completamente
formados.
2. Das 4 opções apresentadas, assinale, com um círculo em volta da letra correspondente, a
que considere correta de modo a completar a frase seguinte:
O nucléolo é o local onde:
A. são montados os poros nucleares.
B. se formam as subunidades ribossomais.
C. a cromatina condensa para formar cromossomas.
D. se maturam os RNAs mensageiros.
3. Atente na figura seguinte:
Complete a legenda, utilizando todos os números da figura, inserindo-os nos quadrados
antes de cada um dos termos apresentados de seguida:
Complexo de Golgi

2
1

3

4

Endocitose
Exocitose
Lisossoma
5

Membrana plasmática
Núcleo
Retículo endoplasmático
Vesícula secretora

7
8

6

GRUPO B

Nas questões que se seguem neste grupo, assinale a opção que considere correta, com um
círculo em volta da letra correspondente, de modo a completar as frases:

1. A heterocromatina é:
A. o DNA associado aos nucleossomas.
B. constituída por fibras de cromatina com 10 nm de espessura.
C. cromatina descondensada e ativa para transcrição.
D. cromatina altamente condensada e inativa para transcrição.
2. Um centrómero é:
A. uma região de heterocromatina.
B. um ponto de ligação entre cromátides irmãs.
C. uma região do cromossoma onde se ligam proteínas para formar o cinetocoro.
D. todas as anteriores.
3. A progressão da metáfase para a anáfase é regulada por:
A. ativação de proteínas cinases pelo MPF.
B. proteólise mediada pela ubiquitina.
C. ligação de uma proteína inibitória ao MPF.
D. despolimerização do fuso mitótico.
4. Na meiose, a inativação do APC depende:
A. do aumento da concentração do Ca2+ citosólico.
B. das proteínas Mad/Bub.
C. da síntese de ciclina B.
D. da degradação da ciclina B.

GRUPO C

1. As moléculas de RNA são muito versáteis, desempenhando várias funções nas células.
Utilize as letras de A a E, associadas às diversas opções apresentadas, para associar às
descrições de 1 a 8. Coloque, no quadrado que antecede cada descrição, apenas uma das
letras.
A. mRNA
B. rRNA

C. tRNA
D. Todas as anteriores

E. Nenhuma das anteriores

1. Faz parte da estrutura dos ribossomas.
2. É formado por uma cadeia simples de nucleótidos.
3. Possui um local de ligação a um aminoácido.
4. Transporta a informação contida no DNA para os ribossomas.
5. Faz parte da estrutura do invólucro nuclear.
6. Traduz a sequência de codões do mRNA para a sequência de aminoácidos de uma proteína.
7. É exclusivo das células procarióticas
8. A sua síntese ocorre no nucléolo.

2. Nas questões que se seguem neste grupo, assinale a opção que considere correta, com um
círculo em volta da letra correspondente, de modo a completar as frases:
2.1. Um codão é um tripleto de bases de:
A.
B.
C.
D.

RNA que pode codificar mais do que um aminoácido.
DNA que codifica apenas um aminoácido.
RNA que codifica apenas um aminoácido.
DNA que pode codificar mais do que um aminoácido.

2.2. Segundo o modelo do processamento alternativo, durante a diferenciação celular formamse células diferentes, porque cada célula:
A.
B.
C.
D.

pode expressar apenas genes diferentes.
pode expressar de forma diferente os mesmos genes.
possui um número diferente de genes.
possui diferentes tipos de genes.

2.3. Numa célula eucariota, a sequência dos processos que conduzem à síntese de uma proteína é:
A.
B.
C.
D.

processamento – transcrição – ligação do mRNA aos ribossomas.
transcrição – ligação do mRNA aos ribossomas – processamento.
processamento – ligação do mRNA aos ribossomas – transcrição.
transcrição – processamento - ligação do mRNA aos ribossomas.

2.4. O percurso sequencial das proteínas, desde que são sintetizadas até à sua secreção pela célula, é:
A.
B.
C.
D.

complexo de Golgi – retículo endoplasmático rugoso – vesículas de exocitose.
retículo endoplasmático rugoso – complexo de Golgi – vesículas de exocitose.
complexo de Golgi – vesículas de exocitose - retículo endoplasmático rugoso.
retículo endoplasmático rugoso – vesículas de exocitose – complexo de Golgi.

GRUPO D

Nas questões que se seguem neste grupo, assinale a opção que considere correta, com um
círculo em volta da letra correspondente, de modo a completar as frases:
1. Uma transformação energética, na qual a energia luminosa captada é retida sob a forma de
energia química potencial, nas moléculas dos hidratos de carbono produzidos, caracteriza a:
A.
B.
C.
D.

fermentação.
respiração.
fotossíntese.
digestão.

2. No ciclo de Krebs formam-se ______ moléculas de CO2, seis moléculas de ______ e ______
de FADH2, por cada molécula de ______ degradada.
A.
B.
C.
D.

quatro (…) NADH (…) duas (…) glicose.
seis (…) NADH (…) duas (…) glicose.
oito (…) ATP (…) duas (…) glicose.
quatro (…) ATP (…) uma (…) glicose.

3. A glicólise efetua-se no(a) _______________________ e a oxidação do ácido pirúvico ocorre
no(a) ___________________.
A.
B.
C.
D.

hialoplasma (…) peroxissoma.
hialoplasma (…) mitocôndria.
hialoplasma (…) cloroplasto.
mitocôndria (…) peroxissoma.

GRUPO E

1. Grupos de populações naturais, potencialmente capazes de se cruzar e de produzir
descendência fértil, pertencem necessariamente:
(Assinale a opção que considera correta, com um círculo em volta da letra correspondente)
A.
B.
C.
D.
E.

à mesma comunidade .
a famílias diferentes.
à mesma sociedade.
à mesma espécie.
a géneros diferentes.

2. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) no início de cada uma das afirmações seguintes:
Os procariontes não têm mitocôndrias.
Os eucariontes são seres nucleados.
Os procariontes têm vários cromossomas.
Os tecidos são característicos dos seres unicelulares.
Todos os seres vivos que existem atualmente na Terra são eucarióticos.
Na hipótese endossimbiótica os procariontes capturaram outros procariontes.
Na hipótese endossimbiótica, ocorreram invaginações na membrana plasmática dos
procariontes.
De acordo com a hipótese endossimbiótica, as mitocôndrias tiveram origem em células
procarióticas heterotróficas e anaeróbias.

PARTE II
MATEMÁTICA

Na avaliação da prova serão considerados os seguintes parâmetros: solidez dos
conhecimentos; correção dos raciocínios; correção dos cálculos; estruturação da exposição.

Dos dois grupos, I e II, responda apenas a UM à sua escolha.

GRUPO I
1. Calcule e simplifique
√20 + 2√5 − 3√125

2. Considere no conjunto dos números reais as condições:
𝑎(𝑥): 𝑥 2 + 𝑥 − 2 = 0

𝑒

𝑐(𝑥): 𝑥 2 − 𝑥 < 0

Determine o conjunto solução de 𝑎(𝑥) V 𝑐(𝑥).
3. Determine o resto da divisão de 𝑃(𝑥) = 2𝑥 3 + 6𝑥 2 − 2𝑥 + 1 por 𝑥 + 3.

4. Identifique a figura geométrica plana definida pela condição
3𝑥 2 + 3𝑦 2 + 12𝑥 − 18𝑦 = 36
5. Resolva, no conjunto dos números reais a inequação
3 |−𝑥 + 3| > 9

GRUPO II
1. Resolva, no conjunto dos números reais a equação
0 = 2 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + √3 .

2. Considere, num referencial ortonormado, a reta 𝑟 definida pela equação
𝑦 = −3𝑥 + 1 .

Determine a equação reduzida da reta 𝑠 , perpendicular a 𝑟
e que passa no ponto de coordenadas (−4, −1).
3. Considere a sucessão (𝑢𝑛 ) de termo geral
4𝑛 +1

Calcule lim 𝑢𝑛 .

𝑢𝑛 = 4𝑛+2+3

4. Determine a expressão geral da função derivada das funções reais de variável real
definidas por :
a) 𝑓(𝑥) =

2𝑥+3
𝑥2

b) 𝑓(𝑥) = √2𝑥 + 3

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
DE MAIORES DE 23 ANOS

2019/2020

INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos.
A nota final será a média aritmética, arredondada às centésimas, da pontuação das
duas partes.

Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser
considerada.

Apresente todas as respostas em folhas separadas. Se não assinar as folhas, a prova
será anulada.

Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia.
Deve, no entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

PARTE I
FÍSICA
Critérios de correção:
Demonstração de conhecimento dos princípios físicos necessários à resolução dos
problemas. Obtenção do resultado final correto. Utilização do sistema SI de unidades.
Utilização de notação científica e de algarismos significativos.
Responda apenas a 4 questões à sua escolha
Cada questão vale 50 pontos
1.
Um turista visita a torre de Pisa e tenta reproduzir a experiência de Galieu deixando cair
uma esfera metálica de uma altura de 50,0 m e medindo um tempo de queda de 3,3 s.
a) Qual foi o valor da aceleração da gravidade obtida nesta experiência?
b) De acordo com os dados da experiência qual foi a velocidade com que a esfera
atingiu o solo?
2.
Um trabalhador empurra um caixote (contendo uma máquina de lavar) sobre uma
superfície com atrito. O peso do caixote é de 490 N e este é deslocado na horizontal numa
distância de 5,00 m, a velocidade constante.
a) Se a constante de atrito cinético for igual a 0,50 e a força exercida pelo trabalhador
tiver apenas componente horizontal qual foi a energia gasta a empurrar o caixote?
b) Qual foi o valor do trabalho do peso do caixote neste percurso? Justifique a resposta.
3.
Uma habitação usa ainda lâmpadas de incandescência. Quando ligada uma das lâmpadas
consome uma potência de 60,0 W.
a) Qual é o valor da intensidade de corrente que percorre o filamento da lâmpada se
esta está ligada a uma tomada de tensão de 230 V?
b) O proprietário desta habitação contratou com a companhia de distribuição de
eletricidade um plano bi-horário, pagando 0,19 Euro/ kW hora (entre as 8h e as 24h)
e 0,10 Euro/ kW hora (entre as 0h e 8h). Qual é a quantidade de energia gasta pela
lâmpada (em kW hora) durante um dia e qual é o seu o custo?

4.
Um recipiente com um volume V1 de água é aquecido até atingir a temperatura de 80,0 ºC.
a) Pretende-se diminuir a temperatura da água juntando um volume V2 de água à
temperatura de 20,0 ºC à água contida no recipiente de forma a que o conjunto fique
à temperatura de 70 ºC. Calcule a razão dos volumes V2/V1.
b) Suponha que em alternativa colocava gelo (a 0 ºC) dentro do recipiente para obter
a mesma temperatura final. Qual seria neste caso a razão entre as massas de gelo e
água do recipiente? Considere a variação de temperatura apenas devida à fusão do
gelo, desprezando o volume de gelo adicionado ao recipiente.
(Dados para água: Calor especifico mássico = 4179,6 J·kg-1·K-1 ,
Calor latente = 333,55103 J kg-1, massa volúmica= 1000 kg/m3 )
5.
O planeta Marte encontra-se a uma distância média do Sol de 1,5x a distância Terra-Sol,
a sua massa é aproximadamente 0,107 da massa da Terra e o seu raio é aproximadamente
0,533 do raio da Terra. Use a lei da gravitação universal para:
a) Determinar a duração do ano médio marciano.
(Se preferir, na resolução pode usar diretamente as leis de Kepler)
a) Determinar o valor da aceleração da gravidade à superfície de Marte, assumindo
um valor de 9,81 m/s2 para a aceleração da gravidade à superfície da Terra.
6.
Uma pequena esfera metálica, de massa igual a 5,00 g, suspensa por um fio de nylon foi
colocada entre as armaduras de um condensador eletricamente carregado. O módulo do
campo elétrico (uniforme) existente entre as armaduras vale 10,0 V/m. É então colocada
na esfera uma carga elétrica de +0,865 mC.
a) Faça um esquema das forças que atuam sobre a esfera e
calcule o ângulo entre a vertical e o fio na posição de
equilíbrio. (g=9,81 m/s2)
b) Qual foi o trabalho realizado pela força elétrica ao
deslocar a esfera da posição em que o fio está na vertical,
até à nova posição de equilíbrio? Considere que o fio tem
um comprimento L=10,0 cm.

PARTE II
MATEMÁTICA

Na avaliação da prova serão considerados os seguintes parâmetros: solidez dos
conhecimentos; correção dos raciocínios; correção dos cálculos; estruturação da exposição.

Dos dois grupos, I e II, responda apenas a UM à sua escolha.

GRUPO I
1. Calcule e simplifique
√20 + 2√5 − 3√125

2. Considere no conjunto dos números reais as condições:
𝑎(𝑥): 𝑥 2 + 𝑥 − 2 = 0

𝑒

𝑐(𝑥): 𝑥 2 − 𝑥 < 0

Determine o conjunto solução de 𝑎(𝑥) V 𝑐(𝑥).
3. Determine o resto da divisão de 𝑃(𝑥) = 2𝑥 3 + 6𝑥 2 − 2𝑥 + 1 por 𝑥 + 3.

4. Identifique a figura geométrica plana definida pela condição
3𝑥 2 + 3𝑦 2 + 12𝑥 − 18𝑦 = 36
5. Resolva, no conjunto dos números reais a inequação
3 |−𝑥 + 3| > 9

GRUPO II
1. Resolva, no conjunto dos números reais a equação
0 = 2 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + √3 .

2. Considere, num referencial ortonormado, a reta 𝑟 definida pela equação
𝑦 = −3𝑥 + 1 .

Determine a equação reduzida da reta 𝑠 , perpendicular a 𝑟
e que passa no ponto de coordenadas (−4, −1).
3. Considere a sucessão (𝑢𝑛 ) de termo geral
4𝑛 +1

Calcule lim 𝑢𝑛 .

𝑢𝑛 = 4𝑛+2+3

4. Determine a expressão geral da função derivada das funções reais de variável real
definidas por :
a) 𝑓(𝑥) =

2𝑥+3
𝑥2

b) 𝑓(𝑥) = √2𝑥 + 3

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
DE MAIORES DE 23 ANOS

2019/2020

INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos.
A nota final será a média aritmética, arredondada às centésimas, da pontuação das
duas partes.

Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser
considerada.

Apresente todas as respostas em folhas separadas. Se não assinar as folhas, a prova
será anulada.

Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia.
Deve, no entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

PARTE I
GEOLOGIA

Todas as questões têm igual cotação.
As respostas serão avaliadas em função da correção dos conceitos e da clareza da
exposição.
A.
Escolha DUAS das seguintes 3 Questões
1. Explique as evidências e as diferenças entre a Teoria da Deriva Continental de
Wegener e a teoria das Tectónica de Placas.
2. Explique por que razão o vulcanismo activo e os sismos têm uma distribuição nãouniforme ou preferencial na superfície terrestre.
3. Dê um exemplo de Limite de Placas, caracterize-o e refira exemplos concretos
visíveis na nossa superfície terrestre (cadeias de montanhas, vulcões, vales, cristas
ou dorsais, etc.).
B.
Escolha UMA das seguintes questões
1. Qual a diferença entre Datação Absoluta e Datação Relativa ?
2. Explique o que se entende por “fóssil estratigráfico” e por “fóssil de fácies”.~
C.
Escolha UMA das seguintes questões
1. Explique de modo a Geologia pode contribuír para a pesquisa e exploração de
rcursos minerais ou energéticos
2. Explique a importância da Geologia para as questões relacionadas com o
ordenamento do território.

PARTE II
MATEMÁTICA

Na avaliação da prova serão considerados os seguintes parâmetros: solidez dos
conhecimentos; correção dos raciocínios; correção dos cálculos; estruturação da exposição.

Dos dois grupos, I e II, responda apenas a UM à sua escolha.

GRUPO I
1. Calcule e simplifique
√20 + 2√5 − 3√125

2. Considere no conjunto dos números reais as condições:
𝑎(𝑥): 𝑥 2 + 𝑥 − 2 = 0

𝑒

𝑐(𝑥): 𝑥 2 − 𝑥 < 0

Determine o conjunto solução de 𝑎(𝑥) V 𝑐(𝑥).
3. Determine o resto da divisão de 𝑃(𝑥) = 2𝑥 3 + 6𝑥 2 − 2𝑥 + 1 por 𝑥 + 3.

4. Identifique a figura geométrica plana definida pela condição
3𝑥 2 + 3𝑦 2 + 12𝑥 − 18𝑦 = 36
5. Resolva, no conjunto dos números reais a inequação
3 |−𝑥 + 3| > 9

GRUPO II
1. Resolva, no conjunto dos números reais a equação
0 = 2 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + √3 .

2. Considere, num referencial ortonormado, a reta 𝑟 definida pela equação
𝑦 = −3𝑥 + 1 .

Determine a equação reduzida da reta 𝑠 , perpendicular a 𝑟
e que passa no ponto de coordenadas (−4, −1).
3. Considere a sucessão (𝑢𝑛 ) de termo geral
4𝑛 +1

Calcule lim 𝑢𝑛 .

𝑢𝑛 = 4𝑛+2+3

4. Determine a expressão geral da função derivada das funções reais de variável real
definidas por :
a) 𝑓(𝑥) =

2𝑥+3
𝑥2

b) 𝑓(𝑥) = √2𝑥 + 3

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
DE MAIORES DE 23 ANOS

2019/2020

INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 200 pontos.
A nota final será a média aritmética, arredondada às centésimas, da pontuação das
duas partes.

Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser
considerada.

Apresente todas as respostas em folhas separadas. Se não assinar as folhas, a prova
será anulada.

Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia.
Deve, no entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

PARTE I
MATEMÁTICA

Na avaliação da prova serão considerados os seguintes parâmetros: solidez dos
conhecimentos; correção dos raciocínios; correção dos cálculos; estruturação da exposição.

Dos dois grupos, I e II, responda apenas a UM à sua escolha.

GRUPO I
1. Calcule e simplifique
√20 + 2√5 − 3√125

2. Considere no conjunto dos números reais as condições:
𝑎(𝑥): 𝑥 2 + 𝑥 − 2 = 0

𝑒

𝑐(𝑥): 𝑥 2 − 𝑥 < 0

Determine o conjunto solução de 𝑎(𝑥) V 𝑐(𝑥).
3. Determine o resto da divisão de 𝑃(𝑥) = 2𝑥 3 + 6𝑥 2 − 2𝑥 + 1 por 𝑥 + 3.

4. Identifique a figura geométrica plana definida pela condição
3𝑥 2 + 3𝑦 2 + 12𝑥 − 18𝑦 = 36
5. Resolva, no conjunto dos números reais a inequação
3 |−𝑥 + 3| > 9

GRUPO II
1. Resolva, no conjunto dos números reais a equação
0 = 2 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + √3 .

2. Considere, num referencial ortonormado, a reta 𝑟 definida pela equação
𝑦 = −3𝑥 + 1 .

Determine a equação reduzida da reta 𝑠 , perpendicular a 𝑟
e que passa no ponto de coordenadas (−4, −1).
3. Considere a sucessão (𝑢𝑛 ) de termo geral
4𝑛 +1

Calcule lim 𝑢𝑛 .

𝑢𝑛 = 4𝑛+2+3

4. Determine a expressão geral da função derivada das funções reais de variável real
definidas por :
a) 𝑓(𝑥) =

2𝑥+3
𝑥2

b) 𝑓(𝑥) = √2𝑥 + 3

PARTE II
MATEMÁTICA
Dos dois grupos, I e II, responda apenas a UM à sua escolha.

GRUPO I
1. Resolva em ℝ a equação seguinte:
𝑙𝑛(𝑥 + 1)2 + 2 = 𝑙𝑛(𝑥 + 1)
2. Usando o Teorema das sucessões enquadradas calcule o limite da sucessão (𝑢𝑛 ) de termo geral:
𝑢𝑛 =
3. Calcule

lim

𝑥 2 −25

𝑥⇾5 −6+√𝑥 2 +11

4. Considere as funções

sin (n)
n+5

.

𝑓 e 𝑔 definidas analiticamente por
2−𝑥

𝑓(𝑥) = 𝑥−1

e 𝑔(𝑥) = 3x − 1

Calcule o valor de 𝑔𝑜𝑓(2) + 𝑔 −1 (2) .
5. Considere a função real de variável real 𝑓 definida por
𝑓(𝑥) = 𝑥 3 − 9𝑥 2
Determine o sentido das concavidades do gráfico de 𝑓 e a existência de pontos de inflexão.

GRUPO II

A sua avaliação terá em conta os seguintes parâmetros:
- Interpretação do problema.
- Rigor na linguagem estatística utilizada.
- Pertinência e correção das justificações.
(Justifique, detalhadamente, todos os cálculos que tiver de efetuar)

1. O gerente de uma fábrica de produtos têxteis registou o número de dias de ausência ao
trabalho que os 150 empregados deram no mês de janeiro de 2020:
n.º de dias de ausência:

1

2

3

4

7

n.º de funcionários:

57

12

8

2

1

a) Quantos funcionários não se ausentaram dia nenhum?
b) Represente graficamente os dados.
c) Determine a média, a mediana e diga qual é a amplitude inter-quartis do número
de dias de ausência.
d) Qual a percentagem de funcionários que faltaram, pelo menos 3 dias?
2. Considere a seguinte amostra ordenada de alturas (em cm) de 40 adultos, selecionados
aleatoriamente:
148

150

152

154

155

157

157

157

158

158

158

159

160

162

162

163

163

163

164

164

165

165

165

165

166

166

166

169

169

170

170

170

171

172

172

175

176

178

184

188

a) Determine a mediana e os quantis de ordem 1/4 e 1/3.
b) Represente, graficamente os dados.

3. Numa escola de línguas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais as
línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi o seguinte:
• 23 gostariam de aprender inglês;
• 24 gostariam de aprender espanhol;
• 25 gostariam de aprender italiano;
• 12 gostariam de aprender inglês e italiano;
• 10 gostariam de aprender italiano e espanhol;
• 9 gostariam de aprender inglês e espanhol;
• 7 gostariam de aprender inglês, espanhol e italiano.

a) Represente a situação anterior através de um diagrama de Venn.
Agora, responda às seguintes questões:
b) Qual a probabilidade de selecionar um aluno que gostaria de aprender inglês?
c) Qual a probabilidade de selecionar um aluno que só gostaria de aprender inglês?
d) Qual a probabilidade de selecionar um aluno que gostaria de aprender italiano?

