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RESUMO 

 
 A leccionação da unidade programática  realativa à Estatística ocorre no ensino 

português  desde a década 60 do século XX. Porém, apenas nos anos noventa os 

conceitos relativos à unidade foram explicitados nos currículos do 2º e 3º ciclos da 

educação básica (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999).  O crescente impacto na vida 

quotidiana obrigou a que as unidades temáticas Estatística e Probabilidades fossem 

integradas no currículo escolar. A importância que se atribui a ambas deve-se à 

interligação de saberes matemáticos escolares e à matemática utilizada no dia a dia, para 

além de encorajarem o exercício de uma cidadania crítica e participativa.  

 A abordagem didáctica da Estatística conduz, assim, ao fomento de:  

desenvolvimento de capacidades de comunicação, autonomia e solidariedade; espírito 

crítico e rigor na análise das problemáticas; a confiança nos raciocínios dos parceiros; a 

abordagem deve compreender a iniciativa, o interesse e cuidado, para, posteriormente, 

tomar decisões. O ensino deverá deixar de ser centrado em actividades rotineiras onde 

os alunos apenas adquirem conhecimentos de tipo instrumental, memorizando fórmulas 

ou procedimentos, remetendo para segundo plano a interpretação.  

 A reforma no currículo da Matemática, que entrou em vigor na década de 

noventa, foi sujeita a uma revisão curricular no início do século XXI (M.E. DES, 2000). 

A Matemática do ensino secundário enfrentou, assim, uma diferenciação baseada na 

orientação dos estudos – curso geral ou curso tecnológico – e no agrupamento 

escolhido: Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(MACS).  

 Este trabalho pretende dar uma visão da evolução observada nos alunos do 

ensino secundário à medida que lhes eram ministrados os diversos conceitos e 

procedimentos associados à Estatística. Simultaneamente há um interesse em evidenciar 

os conceitos cuja apreeensão foi mais fácil para os alunos e quais os que apresentaram 

uma maior dificuldade na sua assimilação. 

 A metodologia adoptada para o estudo assentou numa análise prévia assente 

num conjunto de procedimentos puramente descritivos da informação contida nos 

dados. Posteriormente analisaram-se as relações entre os diverosos conceitos abordados 

e detectaram-se as associações entre os mesmos. De referir que os dados foram 

agrupados em quatro grupos distintos: os momentos prévios – que englobavam os 
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questionários que precederam qualquer tipo de leccionação; os três primeiros testes – 

fichas de avaliação em que participaram todos os intervenientes que compunham a 

amostra, onde foram realizados apenas testes parciais; o quarto e quinto testes – fichas 

de avaliação realizadas por todos os alunos que mantiveram a realização de testes 

parciais; e os testes gobais – fichas de avaliação realizadas pelos alunos que detinham 

uma média bastante baixa com a realização dos testes parciais. 

 A partir dos resultados obtidos no estudo foi possível concluir que se registou 

uma evolução positiva na apreensão dos conhecimentos relacionados com a unidade 

temática em análise. Porém, o facto da evolução ser progessiva na abordagem e 

aplicação de alguns conceitos e regressiva ou pouco-positiva para outros, permite 

deduzir que o que impede a franca evolução da totalidade de conceitos leccionados é o 

fraco empenho em entender os termos que estão cada vez mais presentes na nossa vida. 

Os alunos, no que se refere à aprendizagem de conteúdos relacionados com a 

Matemática,  apostam fortemente na mecanização de procedimentos e de cálculos ao 

invés de utilizar mecanismos congnitivos e lógicos para a interpretação de uma situação. 

 
 
 
Palavras-chave: análise de correspondências; análise de correspondências múltiplas; 

estatística; educação; aprendizagem; ensino da matemática. 
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ABSTRACT 
 

Since the 60s that Statistics has been part of Portuguese education. However, it 

was only in the 90s that basic concepts were introduced at lower levels, such as the 2nd 

and 3rd educational levels (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999). The deep impact in 

daily life made the integration of  the Units of Statistics and Probability compulsory in 

the school curriculum. The importance given to both subjects is due to the 

interconnection between them and the mathematics of daily life, beside the 

encouragement of practices related to a critical and participative citizenship.  

The didactics of Statistics leads to the development of: Communicational 

abilities, autonomy and solidarity ; critical and accurate thinking in analysing problems; 

confidence in partners’ reasoning; the approach must include the initiative, interest and 

care having in mind future decisions. Teaching should no longer be centered in routine 

activities where students only acquire knowledge of an instrumental type, memorizing 

formulas or procedures, and disregarding interpretation. 

The revision of the Mathematics curriculum in the 90s was subject of further 

revisions in the beginning of the 21st century (M.E.DES,2000). The Mathematics of the 

secondary level, faced a differentiation based on the orientation of learning – general 

studies or technological studies – and the chosen group – Maths A, Maths B and Maths 

Applied to the Social Sciences (MACS). 

This project intends to show the evolution measured in secondary students as 

they were taught several concepts and procedures associated  to Statistics. 

Simultaneously there is the interest to point out the concepts which were easy to the 

students and those that presented more difficulties to them. 

The methodology adopted in this study was based on a set of procedures that 

describe the information obtained from the data. Posteriorly, the relation among the 

several concepts was analysed and associations were found among them. The data was 

grouped in four distinct sets: The previous moments comprising the questionnaires that 

preceded the classes; the three first tests – evaluation forms in which the intervenients 

from the sample participated and where partial tests were made; the fourth and fifth test 

– evaluation forms made by the students below average regarding the partial tests. 
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From the results gathered in this study it was possible to conclude that there was 

a positive evolution in the learning of the unit. As the evolution is progressive in the 

approach and application of some concepts and regressive or less positive for others, it 

allows the deduction that a grater evolution is not possible due to the lack of willingness 

in understanding facts that are part of our lives. Regarding the learning of Maths, the 

students prefer the mechanization of procedures and calculus instead of using cognitive 

and logic mechanisms to interpret a situation. 

 

Keywords: correspondence analyses; multiple correspondence analyses; statistics; 

education; learning; maths learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento 

Em Portugal, como noutros países, as reformas curriculares implementadas 

nas últimas décadas têm salientado a necessidade de considerar, a par dos conteúdos, 

o desenvolvimento de atitudes e valores, não esquecendo a mobilização de 

competências (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999).  

A unidade didáctica referente à Estatística tem tomado um papel de destaque ao 

longo dos últimos anos. A introdução nos currículos da Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais, permitiu que o tema relacionado com a Estatística deixasse de ser, 

apenas, a transmissão de um conjunto de técnicas para recolher, organizar, apresentar e 

interpretar dados com o objectivo de descrever uma determinada população. 

Neste presente trabalho de projecto pretende-se avaliar a apreensão de 

conhecimentos verificada em alunos que se encontram num Curso de Ciências Sociais e 

Humanas do Ensino Secundário, previamente e após a leccionação de conteúdos 

relacionados com a Estatística. Assim, de modo a obter uma análise cuidadosa e 

detalhada da informação contida nos dados, recolhidos ao longo da exposição da 

matéria leccionada, o recurso à Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) 

apresentou-se como a técnica mais adequada. Note-se que, a ACM pode ser definida 

como uma análise factorial multidimensional, que fornece representações sintéticas de 

grandes matrizes de dados. Em consequência da abundância de opções, a ACM é uma 

técnica útil para: representações sintéticas e racionais dos dados, visto que o número 

limitado das dimensões em que as observações são representadas fornece um retrato 

imediato dos relacionamentos entre as variáveis; avaliação crítica dos dados, por meio 

da identificação de dados anómalos; criação de índices sintéticos; e revelação da 

informação mais significativa.  

   

1.2. Objectivos do Trabalho de Projecto 

 A realização do presente trabalho de projecto assenta na avaliação da percepção 

dos alunos do Ensino Secundário aquando da transmissão de conhecimentos 

subordinados à unidade temática relacionada com o tema da Estatística. 

 A unidade temática Estatística do programa de Matemática Aplicada às Ciências 

Sociais (MACS) assenta na abordagem de conceitos fundamentais, no tratamento e 
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análise dos dados, quer sejam contínuos, quer sejam discretos e numa introdução à 

análise de dados bidimensionais. Dado que, o tempo lectivo previsto para a leccionação 

da unidade compreendeu um trimestre do ano escolar, houve a preocupação em rever 

conceitos estatísticos adquiridos em anos anteriores, bem como, a introdução e 

explicação de novos termos. 

 Deste modo, o grande objectivo da dissertação é avaliar o processo evolutivo na 

aquisição de conceitos e procedimentos subordinados à Estatística.  Para tal pretendem-

se analisar, de forma diferenciada, os seguintes aspectos: 

 Verificar os conceitos retidos pelos alunos, em anos anteriores; 

 Analisar o domínio de conceitos estatísticos, sem qualquer tipo de 

revisão de matéria por parte da docente; 

 Averiguar a apreensão dos conceitos transmitidos pela docente, em 

diferentes momentos; 

 Analisar a evolução dos alunos na aquisição de conceitos; 

 Averiguar quais os conceitos que os alunos demonstraram ter 

interiorizado e compreendido no fim da unidade temática Estatística. 

 

1.3. Grande Questão do Trabalho de Projecto 

 A realização deste trabalho projecto tem como propósito alcançar resposta a 

uma grande questão: 

Qual a percepção dos alunos do Ensino Secundário a conceitos e 

procedimentos contemplados na unidade programática Estatística da 

disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais?  

 

 Tendo em conta a dimensão da questão e as diversas abordagens possíveis da 

mesma, o interesse da resposta contempla o cumprimento dos diferentes objectivos. 

 

1.4. Plano do Trabalho de Projecto 

 Este trabalho de projecto encontra-se organizado em sete capítulos, sendo 

complementado por dezasseis anexos.  

 Neste primeiro capítulo, que finda com o plano do trabalho de projecto, foi 

apresentado um enquadramento ao tema em análise, foram definidos os objectivos e 

apresentada a grande questão. 
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 No segundo capítulo é realizado um enquadramento teórico acerca do tema deste 

trabalho. O ensino em Portugal no final do século XX é mote de entrada para a 

abordagem ao ensino da Matemática nas últimas décadas e para a análise do papel da 

Estatística no actual Currículo Nacional da Matemática. 

 O terceiro capítulo é dedicado à metodologia adoptada para a realização do 

presente trabalho de projecto. Para além da descrição da amostra, dos instrumentos 

utilizados para a recolha de informação, dos procedimentos adoptados, é enfatizada a 

análise dos dados, onde se menciona e se informa qual a técnica multivariada que se 

irão utilizar para obter as informações necessárias. 

 O quarto e quinto capítulo referem-se à descrição das principais características 

da Análise de Correspondências e da Análise de Correspondências Múltiplas. 

 A apresentação e análise dos resultados são realizadas no sexto capítulo. Inicia-

se a exposição dos resultados com a análise univariada dos diferentes conceitos 

abordados em cada um dos momentos, agrupados convenientemente. Posteriormente, 

realiza-se a análise multivariada das questões realizadas ao longo de todos os 

momentos, de modo a focar as relações existentes entre os conceitos que se encontram 

associados a cada uma das questões. 

 No sétimo e último capítulo apresentam-se as principais conclusões e limitações 

deste estudo, de acordo com os objectivos definidos, e apresentam-se algumas sugestões 

para possíveis investigações futuras. 

 Nos anexos encontram-se os diferentes questionários e fichas de avaliação 

realizadas aos alunos; a codificação associada às questões em cada um dos momentos 

de recolha de dados; demonstrações relacionadas com a Análise de Correspondências; 

valores próprios, taxas de inércia inicial e modificada das diferentes ACM em cada um 

dos momentos associados; e coordenadas, contribuições absolutas e contribuições 

relativas das modalidades das diferentes Análises de Correspondência Múltiplas em 

cada um dos momentos; e associação de conceitos nos diferentes momentos e entre os 

momentos. 
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2. O Ensino em Portugal 

 
 Na década de 80, com a pretensão de atingir metas em termos industriais e 

económicos, assiste-se a uma política educativa mais instrumental, orientada para as 

novas tecnologias (Stoer, Stoleroff e Correia, 1990). A entrada de Portugal na CEE é o 

despoletar da normalização do sistema educativo, pelo que se produziram programas e 

iniciativas variados. 

 Os finais da década de 80 são, portanto, palco da publicação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE), que permitiu a concretização da Reforma Curricular do 

Sistema Educativo, nos anos noventa. A esta nova teoria curricular ficam associados os 

objectivos e organização do ensino português, que “marcam uma assinalável ruptura 

com as orientações anteriores” (Ponte, 1993a, p. 61).  

2.1. O Ensino da Matemática 

Nestas últimas décadas, a vivência numa sociedade em constante mutação, a 

todos os níveis, obrigou o indivíduo a acompanhar toda a evolução existente. Segundo 

Oliveira (1993), o crescente investimento e aperfeiçoamento da tecnologia, o impacto 

dos computadores e o desenvolvimento da Matemática contribuíram, conjuntamente 

com outros factores, para aumentar o alcance e a variedade das aplicações desta mesma 

ciência. O mesmo autor defende que a Matemática se encontra em toda a parte e que 

esta está presente na nossa vida a partir do momento que o ser humano é consumidor de 

jornais, revistas, rádio e televisão. Assim, a compreensão de alguns acontecimentos do 

dia a dia, conduz o cidadão a um maior domínio de conceitos matemáticos, de forma a 

não estar alheio ao mundo que o rodeia. Deste modo, perante o contacto com diversas 

realidades sociais e a exigência de uma sociedade que permanentemente se altera, torna-

se fundamental reflectir sobre a Matemática que é leccionada nas escolas. Torna-se 

importante pensar na Matemática que se quer ensinar aos alunos e de que forma deverá 

ser ensinada (Mendes, 1997, pág. 3).  

 Por outro lado, segundo Oliveira (1993), o insucesso que os alunos têm tido na 

disciplina de Matemática, conduz a uma necessidade de alterar os conteúdos 

leccionados nas escolas e a repensar nas metodologias utilizadas no processo de ensino - 

aprendizagem desta disciplina. 

 Perante isto, em 1997 os programas da disciplina de Matemática do ensino 

secundário, provenientes do Ministério da Educação, apresentaram como Normas 

Gerais, “(…) ideias e escritos de Sebastião e Silva na década de sessenta e setenta” 
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(Mendes, 1997, pág.7). Apesar de serem ideias expressas há mais de trinta anos, com 

um forte cariz de renovação e modernização, enquadram-se perfeitamente na 

Matemática vigente no nosso sistema de ensino.  

“A modernização do ensino da matemática terá de ser feita não só quanto a 
programas, mas também a métodos de ensino. O professor deve (…) seguir o 
método activo, estabelecendo diálogo, com os alunos e estimulando a imaginação 
destes, de modo a conduzi-los, sempre que possível, à redescoberta. (...) A 
matemática não se reduz a ciência isolada platonicamente de tudo o resto. É 
também um instrumento ao serviço do homem nos mais variados ramos da ciência 
e da técnica. O professor deve sempre ter presente este facto e tentar estabelecer, 
sempre que possível, as conexões da matemática com outros domínios do 
pensamento (…)” (DES, 1997, p. 76) 
 

 A aposta numa metodologia diferente nas aulas de Matemática, em que se 

operacionalizam os exercícios com uma nova filosofia para o ensino e 

aprendizagem da mesma, revela-se o caminho para o sucesso. Havendo uma 

melhor articulação entre os objectivos, finalidades, conteúdos programáticos, 

metodologias e materiais, e, uma maior participação activa dos alunos dentro da 

sala de aula, é possível visualizarmos êxito nas mudanças (Mendes, 1997, p. 9). 

 Segundo a APM (1995), a natureza das tarefas tem sido um elemento central de 

renovação do ensino da Matemática, na medida em que se devem valorizar as 

actividades que incidam sobre a resolução de problemas e de investigação, e de 

situações que envolvam os alunos em processos de pensamento matemático e 

comunicação. Mas, tal como refere Ollerton (1994), a escolha de uma tarefa deve ser 

feita cuidadosamente: 

“Uma parte importante da minha planificação tem a ver com o encontrar 
tarefas que: 
- sejam um começo apropriado para todos na aula trabalharem; 
- forneçam oportunidades ricas para muitos desenvolvimentos; 
- causem uma variedade de competências de conteúdo a serem trabalhadas; 
- criem oportunidades para os alunos explorarem ideias e colocarem questões; 
- apoiem diferentes tipos de intervenções do professor desde o colocar questões 
ao explicar e expor; 
- os alunos possam tomar a maior parte da responsabilidade no seu 
desenvolvimento; 
- tenham uma variedade de resultados, alguns dos quais podem ser inesperados; 
- permitam que o conteúdo seja processado; 
- extraiam contextos transcurriculares ‘reais’, tais como o usar de informação 
de um jornal, ou contextos de resolução de problemas; 
- sempre que possível, tenham um começo prático de forma a prover 
experiências concretas a partir das quais as abstracções possam ser feitas” 
(citado em Oliveira, 1998, p. 18) 

  

 A escolha de uma tarefa não é descurada de uma grande ponderação, antes de a 

colocar aos alunos. As tarefas têm que interessar aos alunos para que estes as possam 
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sentir como suas e se vão apropriando dos assuntos como dizendo respeito às suas 

próprias vidas. Assim, os alunos deixarão de ser sujeitos passivos e passarão a ser 

agentes activos na sua aprendizagem. 

 As tarefas são, segundo vários autores, classificadas de diversas formas. Mas, 

abstraindo da classificação, ir-se-á focar os tipos de tarefas mais utilizadas nas aulas de 

Matemática: os exercícios, os problemas, as investigações, as tarefas de modelação, os 

projectos e os relatórios. 
 

2.1.1.Exercícios 

“A herança (…) dos exercícios mecanizados nas práticas de sala de aula é 
pesada, sendo os procedimentos aritméticos e algébricos vistos, durante muitos 
anos, como a essência do currículo de Matemática.” (Pires, 2002, p. 131)  

 
 Talvez por esta razão, não é fácil encontrar autores recentes cuja referência a 

este tipo de tarefa vá muito além da breve descrição, com o fim de a comparar com 

qualquer outra.  

 Os exercícios são tarefas de curta duração e, geralmente, apresentados numa 

sequência, mais ou menos longa, consoante a situação e a importância do conteúdo ao 

qual se referem e que focam essencialmente um só conceito. Como não permitem 

resultados inesperados, pois todos os processos de resolução conduzem ao mesmo, não 

fomentam um espaço para a discussão e desenvolvimento da autonomia dos alunos.  

 Deste modo, é de extrema importância evitar que os alunos mecanizem métodos 

ou algoritmos, sem que estes os compreendam. É ilusória a apreensão de conceitos ao 

apostar em exercícios repetitivos.Com base nesta percepção, Pires (2002) defende a 

necessidade de investir numa nova abordagem na resolução dos exercícios, apostando 

numa imagem diferente da mesma perante os alunos. 

2.1.2. Problemas 

“A resolução de problemas deve ser um processo que envolva activamente os 
alunos na formulação de conjecturas, na investigação e exploração de ideias, que 
os leve a discutir e por em questão a sua própria maneira de pensar e também a 
dos outros, a validar resultados e a construir argumentos convincentes.” (NCTM 
citado em Abrantes, 1988, pág. 8) 

 
 A resolução de problemas deve ter um papel bastante relevante no ensino da 

Matemática. Com a resolução de problemas, desenvolvem-se capacidades dos alunos 

que serão necessárias para os seus empregos e para a sua vida em sociedade, além de se 

desenvolverem também os conhecimentos dos alunos. A resolução de problemas 

também é bastante benéfica para desenvolver a capacidade de persistência dos alunos. 
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Os alunos, normalmente, desistem com muita facilidade e os problemas, para serem 

resolvidos, obrigam a uma maior persistência da sua parte.  

 A resolução de problemas pode ser utilizada, no ensino da Matemática, segundo 

três perspectivas: como objectivo, como conteúdo ou como método.  

 Ao encarar a resolução de problemas como objectivo, estes aparecem apenas no 

final da aprendizagem que o professor considera importante. 

 Na perspectiva que considera a resolução de problemas como um conteúdo, 

ensina-se a resolver problemas. A resolução de problemas passa a ser um assunto 

matemático que deve ser ensinado aos alunos. Por isso, tem que se ensinar o processo 

de resolução de problemas que, segundo Polya (1977), passa por quatro fases: 

compreensão do problema; descoberta de um plano; execução do plano; verificação.

 A terceira perspectiva referida acima encara a resolução de problemas como 

método. A resolução de problemas, neste caso, é utilizada como metodologia para 

ensinar Matemática: ensina-se Matemática através da resolução de problemas. Assim, 

quando se utiliza um problema como instrumento, provavelmente ensina-se a resolvê-lo 

e desenvolve-se a capacidade dos alunos para resolver problemas.  

2.1.3. Actividades de Investigação 

 As actividades de investigação pretendem aproximar a actividade do aluno à de 

um Matemático e dar oportunidade aos alunos para fazerem Matemática. “A realização 

de uma tarefa de investigação permite aos alunos utilizar e desenvolver um conjunto de 

processos característicos da actividade matemática (...) [e constitui] uma oportunidade 

para os alunos “fazerem” Matemática e pensarem matematicamente, aproximando-os 

do tipo de trabalho realizado pelos matemáticos.” (Fonseca, 2002, pág.178) 

 Mendes afirma que “as actividades de investigação são propostas abertas, em 

que não é fornecida uma indicação precisa do que é pedido, mas é o aluno ou o grupo 

de alunos que num determinado contexto define o rumo a seguir (...)” (1997, pág. 27).  

 Este tipo de actividades estimula a exploração, a experimentação, a reflexão, a 

justificação e a generalização por parte dos alunos. Desta forma, “reforçam a visão da 

Matemática como ciência, o que, além de ser mais autêntico de acordo com as actuais 

tendências epistemológicas, também contribui de forma significativa para um maior 

envolvimento de todos os alunos.” (Oliveira, 1998, pág. 17). Segundo Backouse et al. e 

o Ministério da Educação (citados em Mendes, 1997, pág. 33), as actividades de 

investigação permitem a criatividade do aluno, o desenvolvimento da confiança em si 

próprio e na sua capacidade de fazer Matemática e o desenvolvimento de hábitos de 
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trabalho, de persistência e de utilização da Matemática na interpretação e intervenção 

no real. 

 As actividades de investigação permitem estabelecer ligações entre os diversos 

temas da Matemática, desmistificando a ideia que, normalmente, os alunos possuem de 

uma Matemática compartimentada, cujos temas em nada se relacionam.  
  

2.1.4. Trabalho de Projecto 

 Um trabalho de projecto é, segundo Pires (2002), uma tarefa que pode 

prolongar-se por várias semanas, meses e até mesmo anos e desempenha um papel 

bastante importante nos currículos. 

 Este tipo de trabalho, ao ser uma actividade que pode ser proposta em qualquer 

ano de escolaridade e que enriquece bastante os alunos (APM, 1995, p. 59), permite a 

oportunidade de explorar, investigar e analisar situações. Os alunos podem discutir 

entre si e com o professor as estratégias a escolher e formular e resolver problemas 

diversos. Neste tipo de trabalho, as conclusões a que cada aluno ou grupo chegam 

deverão ser contrastadas com as dos restantes colegas, sendo necessário que cada grupo 

consiga argumentar em sua defesa.  

 Este tipo de tarefas pode ser desenvolvido fora das aulas, mas tendo sempre 

alguém como orientador e com uma abrangência disciplinar alargada a mais do que 

uma disciplina, o que permite que os alunos se apercebam que as disciplinas não são 

independentes umas das outras. Segundo Abrantes (1999), os projectos são actividades 

que podem gerar cooperação entre a Matemática e outras disciplinas. 

 Do conjunto de competências que os alunos podem desenvolver através da 

realização de trabalhos de projecto, destacam-se a capacidade de pesquisa e a 

responsabilidade, uma vez que este tipo de tarefas dá ao aluno um papel central. 

 No final de algumas das tarefas referidas acima, os professores podem propor 

aos alunos a elaboração de um relatório. Este relatório poderá ser bastante benéfico 

para os alunos pois ajuda-os a sintetizar e a organizar as ideias que ocorrem durante a 

resolução da tarefa. Para isso, os alunos têm que estar atentos a todo o processo de 

resolução da tarefa e tirar os apontamentos necessários.  

 Segundo Pires (2002), para que a aprendizagem dos alunos seja consistente, 

convém que o professor proponha tarefas cujas características se complementem, de 

forma a ser possível uma aprendizagem mais rica e estimulante. Caso contrário, 

competências importantes poderão ficar por desenvolver. 
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2.2. O Ensino da Estatística 
 “O pensamento estatístico e probabilístico faz parte do 
mundo actual, pelo que faz todo o sentido que lhe seja 
atribuída uma maior relevância em todos os níveis de 
escolaridade.” (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999, pág. 93) 

2.2.1. A Estatística no currículo nacional 

 A inserção do tema curricular subordinado à Estatística remonta, em Portugal, à 

década de 60 (Silva, 1964). Na década de 70, foi introduzida no currículo do ensino 

secundário e, posteriormente, no ensino básico, mas sempre num lugar relativamente 

marginal (Ponte e Fonseca, 2001; Branco, 2000). Após um longo período em que 

apenas a Estatística surgia no fim do ensino secundário, com a reforma no início dos 

anos noventa, os conceitos estatísticos foram explicitados nos currículos do 2º e 3º 

ciclos da educação básica (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999).   

 Simultaneamente à Estatística, também a unidade curricular subordinada às 

Probabilidades teve o mesmo percurso de inserção no currículo escolar. A integração de 

ambas nos currículos de Matemática dos ensinos básico e secundário deveu-se ao seu 

crescente impacto na vida quotidiana. Para Ponte, Matos e Abrantes (1998) a Estatística 

e as Probabilidades assumem-se como temas fundamentais que permitem uma ligação 

entre os saberes matemáticos escolares e a matemática utilizada no dia a dia, para além 

de encorajarem o exercício de uma cidadania crítica e participativa.  

 No que diz respeito à abordagem didáctica da Estatística, Ponte e Fonseca 

(2001) reconhecem que há divergência entre os professores: uns valorizam os aspectos 

matemáticos da Estatística, outros defendem a importância da análise e interpretação 

dos dados e, por fim, há quem incida sobre o papel da disciplina como linguagem de 

descrição da realidade. Deste modo, alguns autores debruçaram-se sobre o estudo do 

ensino e da aprendizagem da Estatística (Batanero, 2000; Carvalho, 2001; Coob, 1999; 

Gal e Garfield, 1997, 1999) e das sugestões publicadas, os conteúdos abordados devem 

promover as seguintes competências nos alunos: o desenvolvimento de capacidades de 

comunicação, autonomia e solidariedade; espírito crítico e rigor na análise das 

problemáticas; a confiança nos raciocínios dos parceiros; a abordagem deve 

compreender a iniciativa, o interesse e cuidado, para, posteriormente, tomar decisões. O 

ensino deverá deixar de ser centrado em actividades rotineiras onde os alunos apenas 

adquirem conhecimentos de tipo instrumental, memorizando fórmulas ou 

procedimentos, remetendo para segundo plano a interpretação. Abrantes, Serrazina e 

Oliveira (1999) referem que a ênfase do ensino deve ser colocada na mobilização de 

competências e não na aquisição de conhecimentos, ou seja, saber o que está presente 
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num estudo estatístico, como interpretá-lo, como colocar questões, como escolher a 

amostra ou as medidas a utilizar (Gal e Garfield, 1997).  

 Pestana (2007) defende que “a Estatística é um dos instrumentos com mais 

sucesso na transformação da informação em conhecimento; numa perspectiva mais 

redutora, mas a ter em conta, a estatística é uma defesa contra a perversão da 

informação, e nesse sentido um escudo da Cidadania.” (p. 12) Nesse mesmo sentido, 

não é possível esquecer que “uma das finalidades da escola é preparar os alunos para as 

necessidades do mundo real onde vivemos, necessidades e problemas esses que todos os 

dias aparecem nos meios de comunicação social, televisão, rádio e jornais. Alfabetizar 

estatisticamente os alunos de modo a perceberem as notícias que ouvem e lêem, é 

desenvolver-lhes o sentido crítico, a capacidade de argumentar sobre elas e 

inclusivamente serem capazes de intervir e tomar decisões.” (Martins, Monteiro, Viana 

e Turkman, 1997, pág. 8). Entenda-se alfabetização estatística o domínio da linguagem 

estatística, compreensão dos procedimentos estatísticos, interpretação de situações e 

resultados, avaliação da validade das conclusões e ponderação sobre eventuais 

distorções da realidade (Canavarro, 2000).  

 A publicação de documentos pelo National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) em 1989 e em 1991 permitiu que se elaborassem novos currículos de 

Matemática na maior parte dos países desenvolvidos. Portugal realizou também 

alterações no currículo, entrando as mesmas em vigor na última década do século XX.  

Assim, de acordo com o nível etário dos alunos e o nível de escolaridade que lhe está 

associado, os conteúdos programáticos a abordar na unidade estatística assumem uma 

importância gradual, desde o primeiro ciclo até ao final do secundário. De acordo com o 

programa do primeiro ciclo (Ministério da Educação, 1990) os alunos deverão dar início 

à leitura e à interpretação de informação, bem como, construir e utilizar tabelas e 

gráficos de barras e realizar actividades de classificação. No segundo ciclo (M. E., 

1991a), a interpretação dos dados envolve a leitura e a comparação da informação 

recorrendo aos conceitos de moda e média; a recolha, organização e interpretação dos 

dados e a introdução ao conceito de frequência absoluta, constituem actividades prévias 

à representação da informação – construção de tabelas de frequências e de gráficos de 

barras – e à determinação da moda e da média aritmética. No terceiro ciclo (M. E., 

1991b), permanece a preocupação em recolher e organizar os dados referentes a 

situações reais e a respectiva representação em tabelas de frequências, gráficos de 

barras, circulares, polígonos de frequência e pictogramas; a leitura e interpretação da 

informação deverá ser a partir de gráficos ou tabelas; ao cálculo da média e da moda, 
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acrescenta-se o cálculo da mediana; e, por fim, dá-se ênfase à análise e comparação de 

distribuições usando medidas de tendência central, formulando hipóteses, comunicando 

e discutindo as conclusões.  A manifestação, por parte do Departamento do Ensino 

Secundário (M.E., 1997) de que era fundamental que os alunos, no final dos três anos, 

fossem hábeis na interpretação e comparação de distribuições estatísticas, bem como, na 

resolução de problemas de contagem e envolvendo o cálculo de probabilidades, 

conduziu a que se definissem objectivos concisos na unidade temática em análise. Os 

alunos devem iniciar a unidade a tomar conhecimento da evolução da estatística e dos 

fenómenos que são estudados e dominar os conceitos de recenseamento, sondagem, 

população, amostra e amostragem. Posteriormente, os alunos devem reconhecer a 

importância da escolha e da interferência do tipo da amostragem nas conclusões 

estatísticas e distinguir as conclusões sobre a amostra e sobre a população. Os restantes 

conceitos a serem abordados remetem para o cálculo e para o encadeamento de 

procedimentos: construção de tabelas de frequências (absolutas, relativas e 

acumuladas); construir e interpretar gráficos (barras, circulares, pictogramas, 

histograma, polígono de frequência, diagrama de extremos e quartis); definição da 

função cumulativa; compreensão e interpretação das medidas de localização e de 

dispersão, onde devem ser analisadas as suas limitações; interpretação de distribuições 

recorrendo à análise de medidas de localização e de dispersão; abordagem gráfica às 

distribuições bidimensionais; esboço do diagrama de dispersão e, a partir da nuvem de 

pontos, ter uma ideia intuitiva do valor da correlação e esboçar a recta de regressão.  

 De estudo realizado por Ponte e Fonseca (2001), em que se comparavam as 

orientações curriculares do ensino da estatística em Portugal, Inglaterra e os Estados 

Unidos, para além do currículo nacional demonstrar uma abordagem mais pobre e 

limitada que os restantes currículos, os mesmos são da opinião de trazer para primeiro 

plano a Análise de Dados e analisar todas as fases do processo de investigação, bem 

como, atender a “diversos conceitos fundamentais para apreciar as características de 

diversos conjuntos de dados” (pág. 114).  

 

2.2.2. A Estatística na Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

 A reforma no currículo da Matemática, que entrou em vigor na década de 

noventa, foi sujeita a uma revisão curricular no início do século XXI (M.E. DES, 2000). 

A Matemática do ensino secundário enfrentou, assim, uma diferenciação baseada na 

orientação dos estudos – curso geral ou curso tecnológico – e no agrupamento 
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escolhido: Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(MACS).  

 A MACS é uma disciplina integrada no Curso Geral de Ciências Sociais e 

Humanas e no Curso Tecnológico de Ordenamento do Território, com uma carga 

horária diferenciada: a disciplina é bienal no primeiro curso, repartida em três aulas de 

90 minutos por semana; no segundo curso é trienal, distribuída em duas aulas com a 

mesma duração. Com o propósito de promover a Educação para a cidadania, a 

disciplina propõe-se a “desenvolver alguns conceitos matemáticos através de problemas 

da vida real, mais na perspectiva de formação cultural do que de formação estritamente 

técnica.” (Ministério da Educação, 2000, pág. 1) E não é possível esquecer que o 

programa se encontra dirigido “a um sector de estudantes que não tem sido suficiente 

conquistado para a Matemática.” (pág. 3) pelo que os temas “são tratados com muitos 

exemplos e detalhe metodológico.” (pág. 8). 

 A unidade temática respeitante à Estatística tem previsto 40 aulas (a que 

corresponde o peso relativo de 44% na distribuição programática) e os conteúdos 

programáticos abordados assemelham-se aos definidos aquando da entrada em vigor 

dos novos programas do secundário, nos anos noventa. Dos objectivos definidos, há a 

salientar a preocupação pela aquisição de conceitos e procedimentos através de 

exemplificações. De acordo com o programa de MACS, deve-se: familiarizar os 

estudantes com a leitura e interpretação de informação transmitida através de tabelas e 

gráficos; apresentar as ideias básicas dos processos conducentes à recolha de dados 

válidos; fazer sentir a necessidade de aleatoriezar os processos de recolha de dados; 

fazer sentir a necessidade de organizar os dados, de forma a sobressair a informação 

neles contida; fazer sentir a necessidade de alguma metodologia na organização dos 

dados; habilitar na utilização das ferramentas mais adequadas para o tratamento dos 

diferentes tipos de dados, que pressupõe a classificação dos dados e a construção de 

tabelas de frequência; ensinar a fazer uma leitura adequada dos gráficos; apresentar 

medidas – de localização e de dispersão – que permitem reduzir a informação contida 

nos dados; chamar a atenção para as vantagens, desvantagens e limitações das medidas; 

Apresentar um modo eficaz de visualizar a representação de dados bivariados; saber 

interpretar o tipo e a força com que duas variáveis se associam; ensinar a sumariar a 

relação linear existente entre duas variáveis, através de uma recta; apresentar uma 

medida que além de indicar a força com que duas variáveis se associam linearmente, 

também dá indicação da “bondade” do ajustamento linear; apresentar um modo eficaz 

de organizar informação do tipo qualitativo; chamar a atenção para a utilização 
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incorrecta que, por vezes, se faz da leitura de percentagens a partir de tabelas (pág. 14-

7). 

 No final da unidade temática o aluno deverá desenvolver: “(1) a capacidade de 

usar a Matemática, em combinação com outros saberes, na compreensão de situações da 

realidade, bem como o sentido crítico relativamente à utilização de procedimentos e 

resultados matemáticos; (2) a capacidade para recolher e organizar dados relativos a 

uma situação ou a um fenómeno e para os representar de modos adequados; (3) a 

aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz de situações a que dizem respeito e 

para comunicar os resultados das interpretações feitas; (4) a capacidade para dar 

resposta a problemas com base na análise de dados recolhidos e de experiências 

planeadas para o efeito; (5) a aptidão para realizar investigações que recorram a dados 

de natureza quantitativa, envolvendo a recolha e análise de dados e elaboração de 

conclusões; e, por fim, (6) o sentido crítico face ao modo como a informação é 

apresentada.” (Ministério da Educação, 2005, pág. 11-2).  
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3. Metodologia de Investigação 

 

 A avaliação da percepção dos alunos do Ensino Secundário, aquando da 

transmissão de conhecimentos subordinados à unidade temática Estatística, conduziu à 

necessidade de seleccionar instrumentos que permitam a aquisição da informação 

necessária para que seja realizada a análise.  

 A realização de questionários e a aplicação de momentos de avaliação - que 

permitiram uma recolha cuidada da informação que neles estava contida - possibilitaram 

uma apresentação detalhada dos conceitos e/ou procedimentos em tabelas de 

contingência. 

 Por conseguinte, o recurso a um método factorial da Análise Multivariada de 

Dados, a Análise de Correspondências Múltiplas, pareceu o mais adequado. O modo 

como hierarquizam a informação disponível, simplificando dados complexos e 

fornecendo uma descrição detalhada de quase toda a informação contida nos dados, de 

modo simples e exaustivo, permite encontrar relações que não seriam descobertas com 

uma série de comparações entre variáveis. 

 Deste modo, tendo em conta que se encontram contemplados nove momentos de 

recolha de dados através de questionários e das fichas de avaliação, a informação 

contida nos mesmos será sujeita a uma avaliação quantitativa.  

3.1. Amostra 

 O espaço amostral é constituído por 29 alunos com idades compreendidas entre 

os 16 e os 48 anos. Estes frequentam o Curso de Ciências Sociais e Humanas, em 

regime diurno e nocturno, numa Escola Secundária da área periférica de Lisboa e estão 

distribuídos por duas turmas, uma do 10º ano, cujo regime de leccionação é nocturno, e 

outra do 11º ano, de regime diurno. Designar-se-ão por turma A, a turma do 10º ano e 

por turma B, a do 11º ano, por uma questão de simplicidade.  

 Refira-se que as turmas iniciaram o ano lectivo com 29 alunos (na A) e com  19 

alunos (na B) inscritos à disciplina de MACS. Porém, por motivos de anulação de 

matrícula e exclusão por faltas, apenas puderam ser alvo de estudo 11 alunos na turma 

A e 18 na B.  
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Gráfico 3.1.1 – Idade dos alunos da turma A Gráfico 3.1.2 – Idade dos alunos da turma B 
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Gráfico 3.1. 3 – Distribuição dos alunos da turma 
A por sexo 

Gráfico 3.1.4 – Distribuição dos alunos da turma B 
por sexo 

 

 Da observação dos gráficos 1 e 2, apesar dos alunos da turma A terem idades 

compreendidas entre os 19 e os 48 anos, onde domina o sexo masculino (64%), as 

faixas etárias com maior representatividade são as de 19 e 20 anos. No que se refere à 

turma B, da observação dos gráficos 3 e 4, constata-se que a faixa etária que mais se 

evidencia é a dos 17 anos. Ao contrário da turma A, a turma B é constituída 

maioritariamente por alunos do sexo feminino (67%). 

 A média das idades é 25.73 e 16.89, na turma A e B, respectivamente. O desvio-

padrão apresenta um valor elevado na turma A, com 8.81, que se opõe a 0.83 na turma 

B. Este facto ocorre devido à disparidade entre as idades que se sentiu na turma A.  

  

 Para complementar a informação sobre os alunos que constituiriam a amostra, 

foram recolhidos dados relacionados com a postura dos mesmos perante a disciplina de 

Matemática, bem como, do próprio percurso escolar, enfatizando a afinidade com a 

ciência em questão.  

 Um dos primeiros aspectos alvo de análise refere-se a situações de retenção. 

Ambas as turmas apresentaram respostas positivas a esta questão. A situação de ficar 

retido, pelo menos uma vez no decorrer do percurso escolar até ao momento, traduziu-

se em 81.82% na turma A e em 38.89% na turma B (ver gráfico 3.1.5 e 3.1.6). De 

salientar que, tendo em conta que a turma A está integrada no ensino recorrente 
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nocturno, é composta por alunos cujo processo escolar não é sequencial e, 

provavelmente, atravessou momentos de abandono escolar e consequente retenção. 

 
 

Gráfico 3.1.5 – Percentagem de alunos da turma A 
que ficaram retidos, pelo menos uma vez (a verde) 

Gráfico 3.1.6 – Percentagem de alunos da turma 
B que ficaram retidos, pelo menos uma vez (a 

roxo) 
 

 Do levantamento efectuado, as situações de retenção efectuaram-se, até ao 

momento, apenas uma vez, excepto no caso de 3 alunos da turma A, com situações de 

retenção repetida.  Apesar de se registarem situações de reprovação no 1º e 3º Ciclo do 

Ensino Básico, é no Ensino Secundário que há um maior número de ocorrências. O 

primeiro ano do Ensino Secundário (10º ano) regista a retenção de 7 alunos, seguido 

pelo último ano (12º) ano, com 3 alunos. (Ver Quadro 3.1.1) 

 

 
Ano de Retenção Turma A Turma B

2º 1 - 
7º  3 - 
8º 1 - 

10º 2 5 
11º 1 1 
12º 3 - 

 
Quadro 3.1.1 – Número de alunos das turmas A e B que ficaram  

retidos, segundo o ano de retenção 
 

 Um segundo aspecto a enfatizar na caracterização da amostra diz respeito ao 

parecer da mesma em relação à disciplina de Matemática.  

 O primeiro item referia-se ao conjunto de disciplinas preferidas por parte dos 

alunos. Na turma A, exceptuando duas situações de não-resposta, dos nove alunos em 

análise, apenas dois assumiram a Matemática como um das disciplinas preferidas, o que 

representa 18% da amostra. Na turma B, da totalidade dos alunos, apenas quatro 

revelaram que a Matemática é uma das disciplinas favoritas, a que está associada 22% 

da amostra.  

 O segundo item dizia respeito às disciplinas em que os alunos sentiam maiores 

dificuldades ou que menos lhe agradavam. Na turma A, tendo em conta que se 
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verificaram duas não-respostas, seis alunos enquadraram a Matemática na resposta à 

questão, ou seja, 66.67% dos alunos assumiram dificuldade ou pouco agrado pela 

Matemática. Na turma B, a resposta nos moldes apresentados foi dada por 22% dos 

alunos, ou seja, 4 alunos.  

 Na salvaguarda de não haver qualquer tipo de informação relativa ao agrado que 

têm pela Matemática, os alunos responderam a um terceiro item, cuja resposta estava 

condicionada a uma escala de avaliação de Mau a Muito Bom.  

18%

18%

46%

9%
9% 11%

45%
33%

11%

Mau Mediocre Suficiente Bom Muito Bom
 

Gráfico 3.1.7 – Percentagem de alunos da turma 
A que classificaram o seu gosto pela Matemática 

Gráfico 3.1.8 – Percentagem de alunos da turma B 
que classificaram o seu gosto pela Matemática 

 

 Dos Gráficos 3.1.7 e 3.1.8, há a reter que a maioria dos alunos de ambas as 

turmas assume que o seu gosto pela Matemática se classifica como Suficiente. As 

seguintes qualificações diferem entre as turmas. Na turma A, o nível Mau e Medíocre 

são atribuições de 18% da amostra e Bom e Muito Bom de 9%. Na turma B, não 

havendo qualquer classificação de nível Mau, a qualificação que se segue a Suficiente é 

Bom, com uma representatividade de 33%, e, em ex-aequo, Medíocre e Muito Bom  com 

11%.  

 Nos quarto, quinto e sexto itens, questionaram-se os alunos sobre o 

aproveitamento que tiveram na disciplina de Matemática ao longo do segundo e terceiro 

ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Este último foi tido em consideração 

visto que alguns alunos já tinham frequentado o ensino secundário numa orientação de 

estudos diferente e que por motivos de insucesso ou insatisfação, optaram por mudar de 

curso e reiniciar este nível de ensino.  

 
Aproveitamento no 2º Ciclo Turma A Turma B

Mau 9% 11% 
Medíocre 9% 0 
Suficiente 27% 39% 

Bom 46% 45% 
Muito Bom 9% 11% 

 
Quadro 3.1.2 – Percentagem de alunos da turma A e B que classificaram  

o seu aproveitamento no 2º Ciclo do Ensino Básico a Matemática 
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 Os alunos que compõem a amostra revelaram que o seu aproveitamento na 

disciplina da Matemática foi, maioritariamente, Bom ao longo do 2º ciclo do Ensino 

Básico, com 46% e 45%, na turma A e B, respectivamente. A esta classificação seguiu-

se, com 27% na turma A e com 33% na turma B, Suficiente. As qualificações Mau, 

Medíocre e Muito Bom foram assumidas por 9% dos alunos da turma A e as Mau e 

Muito Bom  por 11% dos alunos da turma B, não havendo registo de nível Medíocre. 

(Ver Tabela 2) 

 
Aproveitamento no 3º Ciclo Turma A Turma B

Mau 9% 17% 
Medíocre 18% 22% 
Suficiente 37% 49% 

Bom 27% 6% 
Muito Bom 9% 6% 

 
Quadro 3.1.3 – Percentagem de alunos da turma A e B que classificaram  

o aproveitamento no 3º Ciclo do Ensino Básico a Matemática 
 

 Quanto ao aproveitamento no 3º ciclo do Ensino Básico, os alunos definiram que 

o seu aproveitamento na disciplina da Matemática foi, maioritariamente, Suficiente, com 

37% e 49%, na turma A e B, respectivamente. A esta classificação seguiu-se, na turma 

A, Bom e Medíocre com 27% e 18%, e, na turma B, Medíocre e Mau com 22% e 17%. 

As qualificações Mau e Muito Bom foram assumidas por 9% dos alunos da turma A e as 

Bom e Muito Bom  por 6% dos alunos da turma B (Ver Quadro 3.1.3). 

 

 
Aproveitamento no Ens. Secundário Turma A Turma B 

Mau 13% 33% 
Medíocre 25% 0 
Suficiente 49% 67% 

Bom 13% 0 
Muito Bom 0 0 

 
Quadro 3.1.4 – Percentagem de alunos da turma A e B que classificaram  

o aproveitamento no Ensino Secundário a Matemática 
 

 No que diz respeito aos alunos que frequentaram o ensino secundário antes de 

ingressarem no curso que frequentam actualmente, apenas oito responderam na turma A 

e 3 na turma B. Na turma A, dos 8 alunos considerados, quase 50% considera o seu 

aproveitamento como Suficiente, seguindo-se Medíocre com 25% e Mau e Bom  com 

13% cada. Na turma B, dos 3 alunos que responderam ao sexto item, 67% avaliou o seu 

aproveitamento como Suficiente contrariando 33% que referiu Mau (Ver Tabela 4).  
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 O último dado recolhido da amostra teve como fundamento o aprofundamento 

da dificuldade sentida na compreensão dos conteúdos programáticos leccionados em 

anos anteriores ao 10º e 11º anos na disciplina de Matemática. De uma lista de 20 itens, 

onde constava, entre outros, a unidade programática Estatística, apenas três alunos da 

turma A assumiram que tinham sentido dificuldades na aquisição de conhecimentos ao 

longo do Ensino Básico no tema relacionado com a Estatística.   

3.2. Instrumentos 

Os instrumentos utilizados para recolha de informação para análise foram dois: 

(i) questionários e (ii) as fichas de avaliação de conhecimentos. Estes instrumentos 

foram utilizados com o objectivo de realizar, essencialmente, uma análise quantitativa. 

 Os questionários realizados foram aplicados em momentos diferentes e os 

objectivos definidos tinham fundamentos diferenciados.  

 O primeiro questionário, constituído por uma folha, requeria ao aluno que 

indicasse o(s) conceito(s) que tinha adquirido e compreendido em anos anteriores, sem 

qualquer leccionação por parte da docente. De uma listagem de 36 noções de Estatística 

que se iriam abordar ao longo da unidade temática, o aluno indicava o pretendido.  

 O segundo questionário, constituído por três páginas, continha questões 

direccionadas e questões abertas. Na primeira página, para além de ser pedido o valor 

lógico de uma frase relacionada com a Estatística, a identificação dos procedimentos 

prévios a um estudo estatístico, os conceitos de frequência absoluta, gráfico de barras, 

pictogramas, gráficos circulares e histogramas,  os alunos definiam mediana, moda e 

média, tudo ao longo de nove questões (em que a última tem três alíneas), onde seis 

eram de resposta de escolha múltipla (direccionada) e cinco de resposta aberta. Na 

segunda página apresentam-se quatro questões, com duas a três alíneas cada, sendo 

todas de resposta aberta; aos alunos é pedido que indiquem a população e a amostra em 

estudo, definir e classificar as variáveis em estudo, organizar um conjunto de dados 

numa tabela de frequências e num gráfico de barras. Finalmente, na terceira página 

apresentam-se apenas duas questões, com três alíneas cada, cujas respostas são abertas e 

que incidiam sobre o cálculo de medidas de tendência central para variáveis qualitativas 

e quantitativas, bem como, em cálculos e representação de dados agrupados em classes. 

Este questionário foi aplicado antes de qualquer transmissão de conhecimentos 

relacionados com tema. 

 As fichas de avaliação de conhecimentos foram diversificadas e contemplaram 

diversos factores que influenciaram a sua estruturação. A realização dos cinco testes de 
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avaliação sumativa de conhecimentos baseou-se sempre na verificação dos 

conhecimentos adquiridos, para uma posterior classificação qualitativa. A ideia inicial 

era realizar verificação dos conhecimentos no final de cada uma das semanas que 

constituíam o trimestre. No entanto, por inviabilidade temporal e tendo em conta que os 

alunos necessitavam de algum tempo para assimilar os conhecimentos adquiridos, a 

previsão de nove testes de avaliação sumativa passou para cinco. Em cada uma dos 

testes houve sempre a preocupação de aplicar o mesmo género de pergunta em cada 

uma das versões, bem como, dar aos alunos das duas turmas um teste comum. 

O primeiro teste incidia sobre os conceitos de população, unidade estatística, 

censo, sondagem, variável qualitativa, variável quantitativa discreta e variável 

quantitativa contínua e amostra, bem como, as diferentes fases do método estatístico e a 

organização de dados ou atributos qualitativos em tabelas de frequências. A primeira 

parte do teste consistia na escolha da opção correcta de cada um das sete questões. Na 

segunda parte, os alunos teriam que responder a cinco questões, onde constam, em 

algumas delas, três a seis alíneas: a primeira tem três alíneas; a terceira questão tem 

cinco alíneas e a quinta tem seis alíneas.  

O segundo teste consistia, tal como o primeiro, em perguntas com resposta de 

escolha múltipla e em perguntas abertas. Os conceitos avaliados eram: população e 

unidade estatística (para avaliar a evolução do primeiro para o segundo teste, visto que 

muitos alunos erraram as questões subordinadas a estes conceitos no primeiro teste); 

variável estatística, moda, frequências acumuladas e função cumulativa de dados 

quantitativos discretos. A interpretação de gráficos para posteriores cálculos, a 

determinação de percentagens, o preenchimento de tabelas de frequências que resultam 

de dados quantitativos discretos e a definição da função cumulativa, fazem parte do 

conjunto de procedimentos que também estavam sujeitos para avaliação. Neste segundo 

momento de avaliação, a primeira parte era constituída por oito questões de escolha 

múltipla e a segunda por cinco, em que a primeira tinha sete alíneas, a quarta três e a 

última, a quinta, tinha quatro alíneas.  

O terceiro teste tinha por objectivo avaliar apenas a determinação das medidas 

de localização e de dispersão dos dados quantitativos discretos. Os dados eram 

fornecidos aos alunos em tabelas, gráficos de barras ou em diagramas de extremos e 

quartis. Deste modo, os conceitos que mereciam algum conhecimento para resolução do 

teste foram: média, moda, mediana, quartis, desvio-padrão, amplitude amostral, 

amplitude interquartil, assimetria positiva, assimetria negativa e simetria da distribuição 
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dos dados. Do teste faziam parte oito questões de escolha múltipla e três de resposta 

aberta, em que as duas primeiras tinham três alíneas e a última, sete alíneas.  

O quarto teste de avaliação teve duas vertentes: um teste parcial e um teste 

global. Os alunos que se encontravam contentes com os resultados obtidos nos testes 

anteriores e cuja análise – feita por mim – resultasse num saldo positivo, escolheram 

fazer o teste parcial, em que a matéria avaliada incidia apenas na resolução de 

exercícios sobre as medidas de localização e de dispersão dos dados quantitativos 

contínuos. Quanto aos alunos cujos resultados não estavam a ser satisfatórios de acordo 

com os objectivos definidos por eles próprios, quer fosse por ter uma média positiva 

baixa ou negativa, tiveram liberdade para escolher o teste global, em que eram avaliados 

todos os conteúdos programáticos abordados até à data. 

O teste parcial era constituído por seis questões de escolha múltipla e por duas 

de resposta aberta, onde se avaliavam a determinação de medidas de localização e de 

dispersão de dados contínuos, em que os mesmos eram fornecidos em tabelas, em 

gráficos ou em listagem, de modo a que os alunos os agrupassem, de acordo com a 

regra de Sturges.  

O teste global, ao ser mais generalista na matéria a avaliar, não permitiu que se 

realizassem uma avaliação tão específica na parte da unidade subordinada aos dados 

contínuos. Deste modo, foi realizada uma avaliação mais ténue desta última parte da 

matéria. Os restantes conceitos abordados até ao momento foram sujeitos a avaliação, 

onde se tentou apresentar um leque bastante diversificado de exercícios. O primeiro 

exercício do teste global pretendia avaliar os conceitos de população, variável 

estatística, moda e questionar os alunos sobre o cálculo da média de dados qualitativos. 

O segundo exercício pretendia que os alunos classificassem um conjunto de variáveis. O 

terceiro exercício, onde constavam dois gráficos (um de barras e outro circular), pedia 

que os alunos completassem uma tabela de frequências, de acordo com os dados 

fornecidos. O quarto exercício, em que os dados eram apresentados num diagrama de 

caule-e-folhas, pretendia que os alunos respondessem a simples perguntas de 

interpretação dos dados, em que os conceitos de dimensão da amostra, valor mínimo e 

máximo da amostra e mediana estavam subentendidos. O quinto exercício, 

essencialmente dedicado aos dados quantitativos discretos, pretendia que se 

organizassem os dados apresentados numa tabela de frequências, representar os dados 

num gráfico de barras, indicar a moda, a média, os quartis e calcular a média, a 

amplitude amostral e interquartil, bem como, responder a duas perguntas de 

interpretação. O sexto e último exercício, apresentava os dados contínuos já organizados 
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numa tabela e, para além de duas perguntas de interpretação, pretendia-se que 

determinassem a classe modal, a classe mediana, a representação gráfica dos dados num 

histograma e o cálculo da média e do desvio padrão.  

O quinto teste avaliou os conhecimentos que os alunos retiveram dos dados 

bidimensionais, onde terão que saber representar os dados num diagrama de dispersão, 

classificar o tipo de correlação entre as variáveis, calcular o coeficiente de correlação e 

interpretar uma tabela de contingência. Este teste será igual para todos os alunos, 

excepto para quatro alunos: dois irão fazer um teste global (visto que faltaram ao quarto 

teste – que era global – e a sua média, na avaliação, não é positiva) e outros dois vão 

fazer o quarto e quinto testes juntos. 

O teste global tem seis perguntas, que incidiram sobre a totalidade da unidade 

temática. O primeiro exercício do teste global pretendia avaliar os conceitos de 

população, variável estatística, moda e questionar os alunos sobre o cálculo da média de 

dados qualitativos. O segundo exercício pretendia que os alunos classificassem um 

conjunto de variáveis. O terceiro exercício, onde constava um diagrama de extremos e 

quartis, pedia que os alunos calculassem a amplitude amostral, os quartis e a 

classificação da distribuição dos dados quanto à simetria. O quarto exercício, 

essencialmente dedicado aos dados quantitativos discretos, pretendia que se 

organizassem os dados apresentados numa tabela de frequências, representassem os 

dados num gráfico de barras, indicar a moda e calcular a média, bem como, responder a 

duas perguntas de interpretação. O quinto exercício apresentava os dados contínuos já 

organizados numa tabela e, para além de duas perguntas de interpretação, pretendia-se 

que determinassem a classe modal, a classe mediana, a representação gráfica dos dados 

num histograma e o cálculo da média e do desvio padrão. O sexto exercício pede que os 

alunos representem os dados apresentados num diagrama de dispersão, que marquem o 

centro de gravidade para esboçar a recta de regressão linear, calculem o coeficiente de 

correlação para uma posterior classificação. 

O teste bi-parcial será constituído por algumas questões já realizadas no quarto 

teste parcial e também por questões que estão presentes no quinto teste parcial. A 

primeira parte do teste será com perguntas de escolha múltiplas. A segunda parte do 

teste tem três questões de resposta aberta. O primeiro exercício refere-se aos dados 

contínuos, que é semelhante ao segundo exercício da segunda parte do quarto teste 

parcial. O segundo exercício refere-se à representação de dados bidimensionais, 

marcação do centro de gravidade, esboço da recta de regressão e cálculo do coeficiente 

de correlação. O terceiro exercício, subordinado às tabelas de contingência, questiona a 
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determinação de valores que faltam na tabela desde que se interprete os dados 

fornecidos, para posteriormente responder a três questões. 

O teste parcial é constituído por quatro questões relacionadas com as 

distribuições bidimensionais e duas com as tabelas de contingência. As primeiras três 

questões dizem respeito à representação dos dados num diagrama, classificar a 

correlação, onde se pressupõe a determinação do centro de gravidade e do cálculo do 

coeficiente de correlação. A quarta questão é semelhante ao terceiro exercício do teste 

bi_parcial. As quinta e sexta questões pedem que os alunos descrevam numa pequena 

composição, a importância da recta de regressão linear e quais as suas limitações, bem 

como, a fundamentação para ao uso de tabelas de contingência. 

3.3. Procedimentos 

 À semelhança do que foi referido anteriormente, toda a unidade temática 

subordinada à Estatística foi leccionada a duas turmas do secundário: uma no regime 

diurno e a outra no nocturno, ambas do Curso Tecnológico de Ciências Sociais e 

Humanas. Deste modo, houve sempre o cuidado de aplicar instrumentos iguais na 

mesma data em ambas as turmas, passando para datas diferenciadas quando não era 

possível por incompatibilidade no horário escolar. 

 A recolha de informação para o presente projecto realizou-se durante o segundo 

trimestre do ano lectivo 2006/2007. Ao longo deste período de tempo, foram propostas 

variadas tarefas aos alunos, para serem realizadas individualmente. 

A primeira tarefa proposta aos alunos foi o preenchimento do primeiro 

questionário, em que deveriam indicar os conceitos cuja compreensão e aplicação estava 

bem interiorizada de anos de escolaridade anteriores. A aplicação deste instrumento e 

respectiva recolha da informação realizou-se no dia 3 de Janeiro para ambas as turmas, 

visto que se pretendia recolher informação sem qualquer tipo de leccionação prévia por 

parte da docente. 

 A segunda tarefa proposta aos alunos incidia sobre a resposta a um conjunto de 

questões relacionadas com os conceitos apreendidos em anos anteriores e que seriam 

revistos ao longo do trimestre. Estas questões compunham o segundo questionário 

aplicado aos alunos no dia 5 de Janeiro a ambas as turmas.  

 As tarefas que se seguiram dizem respeito às fichas de avaliação de 

conhecimentos aplicadas aos alunos. 

 A terceira tarefa, que diz respeito à primeira ficha de avaliação (parcial), incidia 

sobre os primeiros conceitos estatísticos e as diferentes fases do método estatístico e a 
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organização de dados ou atributos qualitativos em tabelas de frequências. A aplicação 

deste momento de avaliação foi realizada no dia 12 de Janeiro de 2007, para ambas as 

turmas. 

A tarefa seguinte, que corresponde à segunda ficha de avaliação (parcial), 

consistia na abordagem dos conceitos (já avaliados anteriormente e os transmitidos 

recentemente) e na especificação de cálculos e procedimentos. A aplicação do teste 

ocorreu no dia 19 de Janeiro de 2007, para ambas as turmas. 

O terceiro momento de avaliação (parcial), que se encontra associado à quinta 

tarefa, tinha por objectivo avaliar apenas a determinação das medidas de localização e 

de dispersão dos dados quantitativos discretos. O teste foi realizado a 2 de Fevereiro de 

2007 em ambas as turmas. 

A sexta tarefa está associada ao quarto momento de avaliação que, por motivos 

explicados anteriormente, se subdivide num teste parcial e num teste global. Como cada 

aluno apenas podia realizar uma das modalidades de teste, a aplicação do quarto teste 

decorreu no dia 23 de Fevereiro de 2007, para ambas as turmas. 

A sétima tarefa, ou seja, o quinto momento de avaliação, subdividiu-se em três 

modalidades de teste: parcial, bi-parcial e global. Dada a abrangência do leque de 

alunos que realizariam os testes mencionados, a aplicação do quinto teste decorreu nos 

dias 19 e 20 de Março. 

3.4. Análise dos Dados 

O tratamento da informação recolhida em ambas as turmas estava previsto ser 

realizado conjuntamente, não havendo qualquer distinção entre os alunos das mesmas. 

Porém, ao realizar o quarto momento de avaliação, em que se verifica uma ruptura no 

modo como se estavam a recolher os dados, visto terem existido duas modalidades de 

avaliação (teste parcial e teste global), tornou-se fundamental agrupar a informação em 

dois grupos.  

Definiram-se, assim, inicialmente, os seguintes grupos: 

 o primeiro grupo agregaria os alunos que realizaram: as cinco fichas de 

avaliação parciais e as três primeiras fichas de avaliação parciais e a 

quinta ficha de avaliação bi-parcial; 

 o segundo grupo agregaria os alunos que realizaram as três primeiras 

fichas de avaliação parciais, a quarta ficha global e a quinta ficha de 

avaliação parcial; as três primeiras fichas de avaliação parciais e a quinta 
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ficha de avaliação global; e a quarta ficha global e a quinta ficha de 

avaliação parcial. 

 Porém, apenas aquando da organização dos dados em tabelas em que se 

encontram contemplados variáveis e indivíduos devidamente definidos e codificados, 

permitiram concluir a melhor forma de organizar dados recolhidos nos diferentes 

momentos. Assim, estes mesmos dados serão alvo de uma análise diferente da supra 

mencionada. Visto que se torna necessário enfatizar os aspectos que contribuíssem para 

responder à grande questão colocada no início desta dissertação, definiram-se novos 

agrupamentos dos dados, tendo sempre em atenção a totalidade dos alunos envolvidos. 

 Definiram-se, então, quatro grupos, entre os momentos de avaliação e recolha da 

informação necessária: 

 o primeiro grupo agrega os dois questionários realizados antes de 

qualquer leccionação de conhecimentos por parte da docente, 

designando-se por Momentos Prévios; 

 o segundo grupo agrega os três primeiros testes de avaliação parcial 

realizados após a leccionação de conhecimentos, designando-se por Três 

Primeiros Testes; 

 o terceiro grupo agrega os quarto e quinto testes de avaliação parcial, 

bem como um teste bi-parcial – que constará de questões semelhantes às 

realizadas no quarto e quinto testes – após a explicação dos conteúdos, 

designando-se por Quarto e Quinto Testes; 

 o quarto grupo agrega os dois testes globalizantes de avaliação realizados 

em momentos diferenciados, designando-se por Testes Globais; 

 

 O recurso ao software SAS 9.1 para efectuar a Análise Multivariada de Dados – a 

Análise (Factorial) de Correspondências e a Análise (Factorial) de Correspondências 

Múltiplas – permitirá, após a selecção do número de dimensões a considerar no estudo, 

calcular todos os outputs envolvidos e necessários: as coordenadas, a massa, a 

qualidade, a inércia relativa, as contribuições absoluta e relativa, bem como, a produção 

de gráficos planos onde são projectados os perfis obtidos. Posteriormente, realizar-se-á 

uma análise e interpretação dos mesmos.  

 De seguida, abordar-se-á uma especificação teórica das duas técnicas envolvidas 

no estudo: a Análise (Factorial) de Correspondências e a Análise (Factorial) de 

Correspondências Múltiplas.  
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4. Análise de Correspondências 

4.1. INTRODUÇÃO  

A Análise das Correspondências (AC) ganhou nas últimas décadas uma 

reputação internacional como uma ferramenta estatística poderosa para analisar tabelas 

de contingência. Segundo Gomes (1993) e Lebart, Morineau et Piron (2000), os 

pioneiros a definir os princípios subjacentes à aplicação desta teoria estatística ao 

tratamento de questionários foram, entre outros, Fisher, Benzécri, Guttman e Hayashi. 

A AC é uma técnica exploratória de análise de dados utilizada para analisar 

tabelas bi ou multidimensionais que contenham alguma medida de correspondência 

entre as linhas e as colunas, simplificando dados complexos e fornecendo uma descrição 

detalhada de quase toda a informação contida nos dados, de forma simples e 

simultaneamente exaustiva. Na visão de Gomes (1993), “a AFC pode ser considerada 

como um caso particular da Análise em Componentes Principais, através de mudanças 

de variáveis adequadas, isto é, utilizando métricas convenientes no espaço dos 

indivíduos e no espaço das variáveis” (pág. 85). Tendo em atenção que estas duas 

metodologias são utilizadas em circunstâncias diferentes, sabe-se que a Análise em 

Componentes Principais é primeiramente aplicada a matrizes de dados contínuos, 

enquanto a AC é aplicada em tabelas de contingência, em que o principal objectivo é 

transformar a tabela com informação numérica em representação gráfica, em que cada 

linha e cada coluna são representadas por um ponto.  

A AC possui características que a distinguem de outras técnicas de análise de 

dados. O tratamento multivariado dos dados, através da análise simultânea das múltiplas 

categorias das variáveis é uma das características mais importantes. A natureza 

multivariada desta técnica permite não só encontrar relações que não seriam descobertas 

com uma série de comparações entre variáveis, como também a possibilidade de 

representar graficamente os pontos representativos das linhas e colunas em planos 

bidimensionais, com escala igual ou não, permitindo desta forma, detectar relações 

estruturais entre as categorias das variáveis. Esta técnica estatística goza ainda de uma 

considerável flexibilidade quanto aos requisitos associados aos dados: a única condição 

a ser satisfeita é a existência de uma matriz rectangular com todas as entradas não 

negativas, sendo por isso, possível analisar vários tipos de dados. É inclusive adequada 

para situações em que as variáveis são dicotómicas. Assim, dados não métricos 

(qualitativos/ categóricos) e relações não lineares são facilmente considerados.  
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A AC é eficaz nas seguintes condições: a matriz dos dados é tão grande, pelo 

que nem por inspecção visual nem por uma técnica simples univariada de estatística se 

consegue descobrir a sua estrutura; as variáveis são homogéneas, pelo que faz sentido 

calcular as distâncias entre as linhas e as colunas; a matriz de dados inicial é amorfa, 

isto é, a sua estrutura não é conhecida ou dificilmente compreensível.  

A AC ao ter como objectivo descrever os dados geometricamente num espaço de 

menor dimensionalidade, utiliza a decomposição espectral da matriz das distâncias do 

Qui-quadrado. Consequentemente, a decomposição gera valores e vectores próprios das 

matrizes das distâncias das linhas e das colunas. Deste modo, a análise de tabelas de 

contingência é uma importante componente da estatística multivariada, pelo que o 

processo usual de análise consiste em determinar/avaliar a probabilidade de associação 

entre linhas e colunas. A significância da associação individual linha-coluna é 

determinada pelo teste do Qui-quadrado, onde a AC demonstra o modo como as 

variáveis se relacionam.  

Uma vantagem que a AC apresenta face a outros métodos de representação 

gráfica é a produção de duas representações duais onde a geometria da linha e a da 

coluna têm interpretações similares, facilitando desta forma a análise e detecção das 

relações. Esta dualidade não se encontra presente noutras técnicas multivariadas.  

A técnica da AC assenta nos seguintes procedimentos: primeiro, é definida uma 

nuvem de pontos num espaço vectorial multidimensional; segundo, é definida uma 

estrutura métrica nesse espaço e em terceiro é feito o ajustamento da nuvem a um 

subespaço de menor dimensionalidade de uma variável no qual os pontos são 

projectados para exposição e interpretação. Porém, é necessário ter em atenção que 

existem dois problemas desta natureza: a exposição da nuvem de pontos que 

representam as linhas de uma tabela de contingência e similarmente as colunas.  

A escolha da AC dá a possibilidade de uma abordagem relacional sobre as várias 

variáveis que caracterizam os indivíduos, podendo vir a ser definidos grupos distintos. 

Estes grupos podem ser descritos de duas formas distintas: identificação da 

especificidade das associações entre as categorias das diversas variáveis em análise; 

observação do posicionamento relativo dos vários grupos: a análise das distâncias entre 

os grupos permite detectar a existência de relações de associação ou de oposição.  

 

No que se refere à representação gráfica do objecto em estudo através da 

aplicação da AC, as representações gráficas, apesar de representarem de forma resumida 

a complexidade que caracteriza o objecto de estudo, permitem obter configurações que 
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transmitem as relações entre os dados em análise, realidade não alcançável a partir de 

uma matriz de grandes dimensões.  

A AC, do ponto de vista puramente estatístico é um método exploratório. 

Todavia, esta realidade não obsta a que seja uma metodologia eficaz privilegiando-se na 

sua análise a interdependência entre as várias categorias das variáveis a analisar.  

4.2. TERMINOLOGIA E CONCEITOS GEOMÉTRICOS  
 

A compreensão de alguns conceitos fundamentais na AC permite perceber como 

esta funciona e como é possível transformar uma tabela de contingência numa 

representação gráfica ou geométrica.  

4.2.1 Tabela de Contingência 

 A tabela de contingência é uma representação dos dados (qualitativos ou 

quantitativos), onde a informação de partida é sumariada, não sendo mais do que uma 

tabela de frequências que representa um conjunto de dados que foram classificados 

simultaneamente por várias características.  

4.2.2 Matriz de partida  

Seja K uma matriz de números não negativos, de modo a que a soma das linhas e 

das colunas não seja igual a zero. A matriz dos dados originais, K, ou tabela de 

contingência, é designada por matriz de partida ou tabela de partida. Os elementos 

desta matriz são:  

( ) [ ]ijpn kK ≡× , 0≥ijk  onde ni ,...,1=  e pj ,...,1=  

Trata-se de uma matriz de dimensões n x p (n linhas por p colunas) onde, na 

intersecção da linha i com a coluna j se encontra um valor numérico a que corresponde 

um número positivo ijk que geralmente corresponde a uma frequência.  

Pensando numa tabela de contingência bidimensional, esta condensa a 

informação de modo a que a população surja afectada às diferentes modalidades das 

duas variáveis.  

Sendo X e Y duas variáveis, I o conjunto de modalidades da variável X com n 

categorias ( { }nI ,...,1= ) e J o conjunto de modalidades da variável Y com p categorias, 

( { }pJ ,...,1= ) respectivamente, a tabela de contingência resultante da classificação dos k 

indivíduos de uma amostra, segundo estas variáveis é  
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onde ijk representa o número de elementos da amostra classificados simultaneamente 

nas categorias Xi de X e Yj de Y.  

Além disso há a destacar: 
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4.2.3 Massas ou pesos  

  O conceito de massa assume uma relevância na AC pois refere-se à importância 

relativa de uma modalidade da variável.  

4.2.4 Matriz das correspondências  

Em AC o input para analisar os dados, não é a tabela original (tabela de 

contingência), mas sim a tabela das frequências relativas que se pode obter daquela. Ou 

seja, o input é uma matriz que se obtém normalizando a matriz K com "peso" 1.  

A matriz das correspondências F é definida a partir da divisão de cada elemento 

da matriz inicial de dados, K, pelo número total de ocorrências ..k  . 

Assim, cada célula da matriz das correspondências é dada pela frequência da 

célula na matriz dos dados dividida pelo número total de ocorrências, obtendo-se assim 

as frequências relativas de cada elemento da matriz.  

A matriz das correspondências mostra como uma unidade de massa (peso) se 

distribui através das células. Os totais das linhas e das colunas da matriz das 

correspondências são a massa das linhas e das colunas, respectivamente.  

A tabela F é constituída por ijf  , frequências relativas, sendo cada elemento 

igual à proporção de indivíduos que possui simultaneamente as modalidades i e j das 

variáveis X e Y.  
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As frequências relativas marginais (totais linha e totais coluna da tabela) obtém-

se pelo mesmo processo que as frequências marginais correspondentes. Desta forma,  

• Totais marginais de linha (massa da i-ésima linha): ;,...,1,
..
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• Totais marginais de coluna (massa da j-ésima coluna): 
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Acrescente-se a validade das seguintes relações: 
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Note-se que a soma dos elementos de F é 1 e que, quando K é uma tabela de 

contingência, F pode ser considerada como estimativa da massa de probabilidade da 

matriz n x p da qual a matriz K constitui um valor observado.  

4.2.5 Perfis  

À tabela das frequências relativas é necessário ainda transformá-la, com o 

objectivo de eliminar a influência das frequências marginais na comparação de duas 

linhas da tabela original.  

Esta transformação, no estudo das linhas, passa por dividir cada termo ijf da 

linha i pela marginal .if desta mesma linha. Esta nova linha que surge é denominada 

perfil-linha. Analogamente, e dado o papel simétrico das linhas e colunas, poderá 

encontrar-se o perfil-coluna.  

A soma das coordenadas de cada perfil é unitária.  Esta particularidade é 

importante, pois, como a soma das coordenadas é igual a um, por força da 

transformação inicial de dados específica da AC, as coordenadas encontram-se num 

espaço de dimensão p-1ou n-1, consoante se esteja a falar das linhas ou das colunas, 

respectivamente.  

Deste modo, a representação simultânea das linhas e colunas no mesmo espaço, 

só é possível através desta transformação simétrica das linhas e colunas.  
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As tabelas relativas às frequências condicionais designam-se por tabelas dos 

perfis coluna e linha, fornecem as coordenadas nos dois espaços, nomeadamente no 

espaço das colunas e no espaço das linhas.  

De notar que, nas colunas da tabela J
IF  estão representadas as frequências 

condicionais sobre I, enquanto nas linhas da tabela I
JF  estão representadas as 

frequências condicionais sobre J. E por uma questão de facilidade, do ponto de vista de 

notação trabalha-se mais com a matriz F do que com a matriz K, uma vez que a AC está 

apenas preocupada com os valores relativos dos dados e desta forma é invariante a ..k . 

Uma vez que cada perfil-linha é independente do número total de observações 

da categoria a que diz respeito, o conceito de massa é utilizado para facultar informação 

sobre este número. A massa mede a importância de um dado perfil na análise. De 

salientar que as massas das linhas são idênticas à média dos perfis-coluna e 

correspondentemente, as massas das colunas são iguais à média dos perfis-linha.  

Cada perfil-linha pode ser visto como um vector, que pode ser representado 

como um ponto no espaço onde cada elemento do perfil constitui uma coordenada. 

Desta forma, cada perfil-linha ou perfil-coluna pode ser representado como um ponto. 

Assim, os perfis das linhas e das colunas definem duas nuvens de pontos 

respectivamente num subespaço Euclidiano ponderado p-dimensional e n-dimensional.  

Em AC, a semelhança entre duas linhas ou duas colunas é medida pela distância 

entre os seus perfis. Pelo que, quanto mais semelhantes são os perfis de duas linhas, 

mais próximos estão os pontos um do outro. Inversamente, dois perfis muito diferentes 

entre si produzem pontos distantes entre si.  

A média dos perfis-linha é o total das diferentes colunas dividido pela soma 

total, e designa-se por média ponderada dos perfis-linha. Este ponto é usualmente 

designado por centróide e é a origem dos eixos principais. O centróide dos perfis-linha 

é o vector das massas das colunas e o centróide dos perfis-coluna é o vector da massa 

das linhas.  

Se um perfil difere do perfil médio, então o seu ponto será representado longe da 

origem, enquanto os perfis que se aproximam da média serão representados por pontos 

próximos do centróide. Se todas as categorias possuírem perfis iguais, todos os seus 

pontos cairão no centróide.  
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4.2.6 Inércia  

 Os métodos factoriais, onde se inclui a AC, tem como principal objectivo 

pesquisar relações entre as linhas e as colunas da matriz inicial dos dados. No entanto, 

estas relações não são facilmente perceptíveis nos dados originais, pelo que só uma 

redução de dimensionalidade do espaço e que permitirá deslindar as diferenças e 

semelhanças existentes entre os elementos a analisar. Assim, uma vez que o suporte 

matemático destes métodos se baseia na álgebra linear, os resultados surgem sob a 

forma de representações gráficas em que os objectos descritos se transformam em 

pontos projectados sobre eixos ou sobre planos. Conclui-se, deste modo, que a ideia 

subjacente aos métodos factoriais é procurar um novo sistema de eixo (factores) que 

melhor se ajusta à nuvem inicial de pontos com uma determinada distância.  

 Realizando uma analogia com o conceito de inércia na área da mecânica, tem-se 

que, em AC existe uma nuvem de pontos (perfis), com massa totalizando 1, que 

possuem um centróide (perfil médio) e é definida uma distância (distância do 2χ ) entre 

os pontos.  

•  Como cada perfil contribui para a inércia de toda a nuvem, a inércia de 

um ponto pode ser calculada pelo perfil-linha ou perfil-coluna. 

 

A inércia total da tabela de contingência ao quantificar a distância dos perfis ao 

redor do centróide, o corresponde à estatística do 2χ  dividida por 2k , permite deduzir 

que a inércia total é igual ao coeficiente de contingência de Pearson.  

 Assim, a AC pode ser descrita como uma técnica de decomposição do 2χ (isto é, 

o desvio à independência) para uma tabela de contingência.  

4.3. NUVEM, CONSTRUÇÃO DAS NUVENS DE PONTOS E 
MASSAS  
 
 A matriz K pode ser tomada segundo as linhas e/ou segundo as colunas. Cada 

linha de K é um vector que representa a posição de uma modalidade da variável X no 

espaço das modalidades da variável Y (colunas) pR . Cada coluna de K é um vector que 

representa a posição de uma modalidade da variável Y no espaço das modalidades da 

variável X (linhas) nR . 
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 Deste modo, tem-se que:  

No espaço pR  

 Existem n pontos cujas coordenadas correspondem às n linhas da 

matriz FDn
1−  

 O critério de ajustamento é caracterizado pela forma quadrática 
cuja matriz associada é Dn; 

 A distância é caracterizada pela forma quadrática associada à 

matriz 1−
pD  

 

No espaço nR  

 Existem p pontos cujas coordenadas correspondem às p linhas da 

matriz 1−
pFD  

 O critério de ajustamento é caracterizado pela forma quadrática 
cuja matriz associada é Dp; 

 A distância é caracterizada pela forma quadrática associada à 

matriz 1−
nD  

 A variação total espacial de cada nuvem de pontos é quantificada pela inércia 

total. Assim, a inércia total é igual nas duas nuvens e é igual à estatística do 2χ dividida 

pelo total global ..k . 

4.4. DISTÂNCIA 

 A distância utilizada para medir e, desse modo, descrever, a distância entre os 

perfis é uma distância ponderada pelo inverso da massa (distância do 2χ ). Esta 

ponderação, a divisão de cada termo pela frequência esperada, estandardiza a variância 

e compensa a expectável maior variação nas frequências elevadas e a menor 

variabilidade nas frequências mais reduzidas. Se não fosse realizada esta 

estandardização as diferenças entre proporções elevadas tenderiam a ser elevadas e, 

desta forma, dominar o cálculo da distância, enquanto as diferenças entre as proporções 

mais reduzidas tenderiam a ser desprezadas. Esta ponderação é utilizada para igualar 

estas diferenças.  

 A distância entre duas linhas i e i', em pR , permite concluir que a distância 

entre duas linhas depende essencialmente das diferenças termo a termo entre os dois 

perfis. E a ponderação 
jf .

1 , inverso da frequência relativa marginal jf . , equilibra a 

influência das colunas sobre a distância entre as linhas.  Simetricamente, a distância 

entre duas colunas j e j', em nR , conduz à ponderação 
.

1

if
, que equilibra a influência 

das linhas sobre a distância entre as colunas.  
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 Essencialmente, a razão subjacente à escolha da distância do 2χ , para além da 

atenuação das coordenadas trazida pela ponderação, é que esta satisfaz o princípio da 

equivalência distribucional.  Esta propriedade assume importância, pois garante uma 

certa invariância nos resultados seja qual for a nomenclatura utilizada para a construção 

das classes.  

 A distância satisfaz ainda as condições que devem ser verificadas quando se fala 

de distância em Estatística, nomeadamente: a dependência apenas das distribuições 

condicionais e marginais associadas a matriz inicial K; e dois elementos encontram-se 

tanto mais próximos quanto mais semelhantes forem as suas distribuições condicionais. 

4.5. INVESTIGAÇÃO DA MELHOR REPRESENTAÇÃO   

 Na AC, as distâncias e as coordenadas são calculadas separadamente dentro de 

cada grupo de pontos, e as soluções são apresentadas num espaço comum. Esta situação 

torna-se possível, uma vez que os dois grupos de pontos estão relacionados ou são 

interdependentes. 

 Deste modo, os grupos dos pontos estão relacionados da seguinte forma: o 

espaço para as linhas e o espaço para as colunas possuem a mesma dimensão; os valores 

próprios são os mesmos para as duas soluções; as coordenadas dos pontos 

representativos das linhas podem ser calculados com base nos perfis de linha e as 

coordenadas dos pontos representativos das colunas e as coordenadas dos pontos 

representativos das colunas podem ser calculados com base nos perfis de coluna e as 

coordenadas dos pontos representativos das linhas.  

 No que se refere à interpretação de gráficos planos, o princípio baricêntrico 

assegura que uma determinada modalidade da variável em linha esteja rodeada das 

modalidades da variável coluna com que ela mais se associa. Analogamente, ocorre a 

situação para uma determinada modalidade da variável em coluna.  

4.6. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 A interpretação dos resultados obtidos de uma AC compreende a interpretação 

de resultados numéricos (selecção dos eixos e dos pontos significativos) e as 

representações gráficas.  

 O recurso a gráficos e aos valores das abcissas das projecções dos pontos sobre 

os eixos pode ser insuficiente perante a dimensão da tabela de dados inicial. Assim, a 

fim de obter uma interpretação mais completa e mais correcta dos resultados da AC, é 

vantajoso calcular dois outros conjuntos de estatísticas descritivas: contribuição dos 
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pontos para a inércia das dimensões e a contribuição das dimensões para a inércia dos 

pontos. Estes índices são designados por contribuições absolutas e contribuições 

relativas de cada ponto da nuvem para a formação de cada factor da análise, 

respectivamente.  

 A inércia total da tabela quantifica a variabilidade presente nos perfis das linhas 

ou nos perfis das colunas. A contribuição de uma linha (coluna) para a inércia total 

chama-se inércia de linha (coluna). A inércia principal dos pontos das linhas (ou 

colunas) é a inércia dos pontos das linhas (ou colunas) projectadas nos eixos. Assim, 

todas as linhas e todas as colunas contribuem para a inércia principal.  

4.6.1 Selecção dos eixos significativos  

 A escolha do número de eixos a reter para estudar em detalhe um conjunto de 

dados, não é simples, uma vez que entram em consideração muitos factores. Entre eles, 

o número de variáveis envolvidas no estudo e o tipo de problema que estamos a 

analisar.  

 Uma regra geral é manter o número de dimensões o mais baixo possível, ou seja, 

é preferível tentar explicar os dados por meio do menor número de eixos. Por outro 

lado, a solução deverá descrever os dados tão completamente quanto possível, 

implicando que a parte da percentagem da inércia explicada deverá ser elevada. Assim, 

a solução para o problema da dimensionalidade passa por tentar equilibrar, por um lado, 

uma percentagem elevada de inércia explicada, e por outro, uma dimensionalidade 

reduzida.  

 Dos critérios propostos para a escolha do número de dimensões a reter há 

alguma divergência nas diferentes sugestões. Apresentam-se de seguida os critérios 

sugeridos:  

• Pelo critério de Pearson, deve-se manter um número suficiente de eixos de modo 

a explicar uma certa proporção de inércia (variância) que é fixa à priori, isto é, 

retém-se um número q de componentes de forma a que 
1

21 ...
Str

qλλλ +++
 seja 

superior à quantidade mínima da variância total que se quer ver explicada (por 

exemplo 0,80); 

• Representar graficamente nas abcissas o número de eixos e nas ordenadas as 

percentagens de inércia explicada por cada um dos eixos. Esta representação 

gráfica é uma tentativa, a nível visual, de se encontrar uma quebra acentuada 
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entre os valores próprios "elevados" e os valores próprios baixos. Excluímos os 

eixos que se encontram a seguir ao ponto de estabilização da curva;  

• Segundo Kaiser, a determinação do número de eixos a manter pode ser feita 

tendo em atenção a seguinte relação: 
p

qr
1

>  em que rq é a proporção da 

dispersão total explicada pelos primeiros r eixos principais e p é o número de 

variáveis (categorias).  

 

 

4.6.2 Contribuições absolutas  

 A contribuição dos pontos para as dimensões é interpretada como a proporção de 

inércia de uma particular dimensão explicada pelo ponto, e expressa a quantidade com 

que o ponto contribuiu de forma a determinar a direcção da dimensão em análise 

(formação do eixo α ).  

 Os coeficientes das contribuições absolutas constituem uma ajuda na 

interpretação das dimensões, na medida em que pontos com contribuições elevadas são 

muito importantes na dimensão em análise.  

 A soma destas contribuições, dentro de cada conjunto de pontos e para cada uma 

das dimensões, é igual a 1.  

4.6.3 Contribuições relativas  

 As contribuições relativas não são mais do que as contribuições das dimensões 

aos pontos. Ou seja, facultam informação da quantidade de inércia, de um determinado 

ponto, que é explicada pela dimensão.  

 A contribuição relativa (cr), contribuição do eixo α  para o elemento i ou j, 

avalia o desvio para cada um dos eixos de uma variável ao centro de gravidade das 

nuvens.  

 A contribuição das dimensões para os pontos é independente da massa do ponto 

e indica a forma como o ponto é descrito pela dimensão em estudo.  Estas contribuições 

são frequentemente designadas por quadrado das correlações, uma vez que são 

equivalentes ao 2cos do ângulo entre a linha que une o centro de gravidade ao ponto e o 

eixo principal. 

 De acordo com as propriedades da função co-seno, tem-se que quando wcos  

decresce, o ângulo w cresce de 0° a 90° (correlação positiva) e de 90º a 180º (correlação 

negativa). Assim, se cr para uma determinada dimensão for elevada, o ângulo entre o 
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vector do ponto e o eixo é pequeno, pelo que o ponto é, desta forma, situado na direcção 

do eixo, o que implica uma correlação elevada com a dimensão.  

 A soma dos valores das contribuições relativas, para cada ponto de perfil sobre 

todas as dimensões, é igual a 1. No entanto, ao analisarem-se tabelas de dimensão 

elevada, apenas um pequeno número de dimensões são de interesse. Nestes casos, a 

soma das contribuições relativas (ou das correlações quadradas) respeitantes aos 

factores retidos, expressa a qualidade de ajustamento de cada representação do ponto na 

solução, e é frequentemente designado por qualidade da descrição de cada ponto. 

4.6.4. Regras de interpretação  

 A contribuição absoluta dos pontos, ao conjugar o peso e a coordenada de cada 

ponto, auxilia na interpretação das dimensões. O quadrado das correlações indica a 

qualidade da representação da distância do ponto à origem do eixo, de modo a explicar a 

contribuição dos pontos pelas dimensões. Normalmente, contribuições elevadas dos 

pontos para as dimensões implicam o quadrado de correlações elevado, mas não se 

verifica o reverso.  

 Dado estas duas estatísticas serem sempre positivas, é importante inspeccionar 

as coordenadas de forma a conhecer-se qual a direcção, numa dada dimensão, onde se 

encontra localizado o ponto.  

 Após ter-se seleccionado o número de eixos a estudar, garantindo o 

compromisso entre a conformidade da nuvem inicial com as suas projecções (% 

aceitável de inércia explicada) e a simplicidade de interpretação (pequeno número de 

eixos a interpretar), interpreta-se cada um deles a partir da contribuição absoluta e 

relativa das categorias.  

 Assim, após a identificação dos elementos retidos para a explicação de cada 

eixo, interessa analisar a relação entre as coordenadas das linhas e das colunas, dando 

particular atenção ao facto de serem negativas ou positivas. O objectivo a atingir, que se 

antevê com este procedimento, é decidir em que medida é que cada ponto é bem 

descrito por cada uma das dimensões.  

 As contribuições relativas permitem a interpretação dos elementos que são 

deficientemente explicados nos primeiros factores e que surgem pela primeira vez com 

um valor elevado de contribuição relativa para factores associados a momentos de 

inércia mais reduzidos. Esta análise baseia-se na comparação para cada eixo e para cada 

elemento, dos valores da contribuição relativa e da contribuição relativa acumulada nos 

factores anteriores.  
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 O coeficiente qualidade permite determinar o número de eixos necessários, para 

que um determinado ponto seja bem representada num subespaço. Um valor de 

qualidade reduzido significa que o número de dimensões escolhido não representa bem 

a linha (ou coluna) em análise. Para os elementos situados perto da origem, com relação 

às dimensões da nuvem, a reduzida qualidade das suas representações revela a sua fraca 

importância. Se pelo contrário, os elementos distantes do centro apresentam uma 

qualidade reduzida, então a matriz dos dados deve ser analisada a fim de se encontrar 

algumas particularidades associadas às modalidades das variáveis.  

4.6.5 Representações gráficas  

 Posteriormente à interpretação dos eixos, procede-se à análise das projecções das 

linhas e colunas nos gráficos bidimensionais, cruzando todos os pares de eixos retidos. 

Duas linhas, ou colunas, serão tanto mais semelhantes quanta mais próximas forem as 

suas projecções.  

 É usual sumariar as coordenadas das colunas e linhas num único gráfico. No 

entanto, é necessária alguma precaução na sua interpretação, uma vez que podemos 

apenas interpretar a distância entre os pontos das linhas e a distância entre os pontos das 

colunas, mas não a distância entre os pontos das linhas e das colunas. Contudo, é 

legítimo interpretar a posição relativa de um determinado ponto de um grupo 

relativamente a todos os pontos de outro conjunto de pontos.  

 A representação conjunta dos pontos das colunas e linhas mostra a relação entre 

um ponto de um determinado grupo e todos os pontos de outro grupo. Excepto em casos 

especiais, é perigoso interpretar a proximidade de dois pontos correspondentes a 

diferentes conjuntos de pontos. 

 Algumas considerações a ter em conta para interpretar os gráficos resultantes da 

AC são: 

• Pontos perto da origem possuem perfis com distribuições não diferenciadas 

como consequência da origem ter sido colocada no centro de gravidade de 

ambas as nuvens N(I) e N(J);  

• Os pontos que não contribuem para a inércia de cada eixo são virtualmente 

idênticos ao perfil médio;  

• Pontos de uma nuvem (ou de um conjunto) situados distantes da origem, mas 

perto uns dos outros, possuem perfis similares;  
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• Geometricamente, um determinado perfil-linha é atraído para uma determinada 

posição no seu subespaço que corresponde às categorias da variável coluna 

proeminente nesse perfil- linha;  

• Um ponto contribui de forma elevada para a inércia do eixo principal de duas 

formas: quando possui uma distância elevada do baricentro, mesmo tendo uma 

massa reduzida ou quando tem uma massa elevada, mas uma distância reduzida.  

 

 A forma da nuvem que surge projectada nos eixos factoriais permite retirar 

ilações sobre a estrutura subjacente à matriz de partida. De facto, os factores não 

precisam ser todos normais, nem mesmo unimodais e duas variáveis que não são 

correlacionadas entre si não são necessariamente independentes, pais pode existir entre 

elas algum tipo de relação (por exemplo, no caso em que uma das variáveis é uma 

função polinomial da outra) compatível com a ortogonalidade (ausência de correlação).  

 Existem, assim, essencialmente três formas típicas e distintas de nuvens que 

surgem projectadas nos eixos.  

Tabela de partida Forma da nuvem 

 
Figura 4.6.1 – Tabela de partida e forma da nuvem da projecção – primeira figura (Gomes, 1993, p. 125-

126) 
 

 A primeira destas formas (ver Figura 4.6.1) é uma nuvem dividida em dois 

conjuntos 21 III ∪=  e 21 JJJ ∪= , em que Il se associa a Jl e I2 a J2, onde I1 e Jl 

são claramente opostos respectivamente a I2 e J2 pela sua projecção no eixo 1. 

Reescrevendo a matriz dos dados, reagrupando e associando os grupos de linhas e 

colunas que se distinguem no gráfico, temos os blocos diagonais 11 JI ×  e 22 JI × , 

rodeados de dois blocos quase vazios: 21 JI ×  e 12 JI × . 

 Uma segunda forma típica é uma nuvem parabó1ica crescente, comummente 

designado como efeito de Guttman (ver Figura 4.6.2). Este efeito ocorre muito 

frequentemente quando a primeira dimensão é muito dominante, levando a que a 

segunda dimensão seja uma transformação quadrática da primeira dimensão. A nuvem 

apresenta uma forma parabólica, evidenciando uma clara ordenação sobre o eixo 1.   
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Tabela de partida Forma da nuvem 

 
Figura 4.6.2  – Tabela de partida e forma da nuvem da projecção – segunda forma (Gomes, 1993, p. 

127) 
 

 Por último surge, a forma da nuvem triangular ou tetraédrica (ver Figura 4.6.3). 

Pode-se ver na figura, no plano (1,2) uma nuvem triangular: quando o primeiro factor é 

negativo o segundo é pouco disperso, enquanto que na metade positiva do primeiro eixo 

a nuvem estende-se ao longo do eixo 2. É possível que exista um terceiro factor no lado 

negativo do primeiro factor mais disperso (ao contrario do 2° factor) verificando-se que 

quando 01° factor for positivo, o 3º factor se desvia muito pouco de zero. Neste caso, no 

espaço gerado por estes três eixos, a nuvem mostra uma forma de tetraedro tendo duas 

bandas opostas, uma paralela à linha central do eixo 2 (lado em que o 1° factor é 

positivo) e outra paralela ao eixo 3 (lado em que o primeiro factor é negativo).  

 
Figura 4.6.3 – Forma da nuvem das projecções do 1º e 2º Eixo e do 2º e 3º Eixo – terceira forma 

(adaptado de Benzécri, 1976, p. 45) 
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5. Análise de Correspondências Múltiplas 

 

5.1. INTRODUÇÃO  
 A teoria da AC foi desenvolvida nos anos 60, tendo sido abordada por Burt em 

1950. Porém, no ano de 1975, com os trabalhos de Lebart, generalizou-se o método ao 

apuramento de questionários sob a designação de Análise das Correspondências 

Múltiplas (ACM).  

 A ACM pode ser definida como uma análise factorial multidimensional, que 

fornece representações sintéticas de grandes matrizes de dados. Em consequência da 

abundância de opções, a ACM é uma ferramenta para: representações sintéticas e 

racionais dos dados, visto que o número limitado das dimensões em que as observações 

são representadas fornece um retrato imediato dos relacionamentos entre as variáveis; 

avaliação crítica dos dados, por meio da identificação de dados anómalos; criação de 

índices sintéticos; e revelação da informação mais significativa.  

 Em ACM há que ter simultaneamente em atenção um conjunto multidimensional 

de variáveis e o sistema de interdependências entre as diferentes modalidades de todas 

as variáveis.  

 A ACM é particularmente aplicada no tratamento de um conjunto de respostas 

obtidas através de um questionário. Cada questão constitui uma variável, em que as 

modalidades são as respostas propostas, em que cada inquirido deverá eleger uma única.  

 A problemática da ACM é semelhante a da Análise em Componentes Principais, 

no sentido em estuda uma tabela de lndvíduos x Variáveis. No entanto, pode ser 

considerada como uma generalização da Análise de Correspondências, no sentido em 

que estuda as ligações entre várias variáveis qualitativas. Estes dois aspectos são mais 

ou menos explícitos nos objectivos da ACM. Os objectivos da ACM, ao serem 

caracterizados em gerais e específicos, contemplam as três famílias de objectos que 

intervêm na ACM, nomeadamente: indivíduos, variáveis e modalidades.  

 Os objectivos gerais abrangem a possível análise de toda a informação existente 

na tabela de dados (indivíduos e variáveis); a representação gráfica da estrutura da 

tabela; e a produção de estatísticas de controlo auxiliares.  

 Os objectivos específicos referem-se a: facilitar a construção de tipologias de 

indivíduos, de modo a ser possível comparar as unidades de observação através das 

modalidades das características observadas; estudar as relações presentes entre as 
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características observadas; resumir um conjunto de características observadas num 

número menor de variáveis; e comparar as modalidades das características observadas.  

 A aplicação principal da ACM é visualizar as inter-relações entre as categorias 

de resposta num questionário. Uma vez identificadas as relações entre as questões 

através da visualização e interpretação dos gráficos, o método permite adicionalmente 

apresentar variáveis demográficas exploratórias, como por exemplo idade, educação e 

género, de forma a enriquecer a interpretação. 

 Os questionários pressupõem sempre a existência de não repostas, e na ACM, 

normalmente a ausência de resposta é considerada como uma potencial categoria que 

necessita de ser examinada no estudo.  

 Porém, a ACM possui alguns problemas: os resultados são fortemente 

dependentes das amostras analisadas e dos casos anómalos que, se não forem 

convenientemente identificados afectam as variáveis, em consequência da simetria da 

análise global; o esclarecimento dos mesmos resultados com a interpretação do gráfico 

deve ser necessariamente complementado com o conhecimento do significado das 

contribuições.  

 A comparação de modalidades das características a estudar só é possível com a 

representação gráfica das n unidades de observação no espaço das k modalidades e vice-

versa. No entanto, para que se consiga estabelecer um critério adequado, o espaço 

referido deve ser dotado de uma métrica.  

 O critério para os indivíduos será considerar que, quando apresentarem um 

grande número de modalidades em comum, devem ser incluídos numa classe de 

tipologia, ou seja, duas modalidades serão semelhantes se estiverem presentes ou 

ausentes nos mesmos indivíduos e num número suficiente destes.  

5. 2. DEFINIÇÕES  
 Uma parte, geralmente importante, dos ficheiros de inquérito, compõe-se de 

respostas a perguntas postas sob forma disjuntiva completa: as diversas modalidades de 

respostas excluem-se mutuamente, e uma modalidade é escolhida obrigatoriamente.  

 O conjunto das k modalidades de resposta a uma questão particular permite 

dividir a amostra em k classes.  

5.2.1 NOTAÇÕES 

 O conjunto das questões será designado por Q. Uma questão q consiste num 

conjunto Jq de modalidades de resposta. A mesma letra designará o conjunto e o 
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cardinal desse conjunto. Assim, o número total J de modalidades de resposta ao 

questionário Q escreve-se como o conjunto J correspondente:  

J= { }QqJ q ∈:U  e  J= { }∑ ∈QqJ q :  

 O conjunto de indivíduos que responderam ao questionário Q será designado por 

I, e como anteriormente o seu cardinal será igual a n. 

 Designe-se por H { }∏ ∈= QqJ q :  o produto de todos os conjuntos Jq. Os 

elementos de H constituem assim o leque de todas as possíveis respostas dos indivíduos 

inquiridos. Cada elemento de H corresponde a uma célula de uma hiper tabela de 

contingência que cruza as Q questões. Esta hiper tabela encontrar-se-á quase vazia. Por 

exemplo, se tivermos 1000 indivíduos e 20 questões cada uma com 10 modalidades de 

resposta, então card I = n = 1000 e card H = 2010 .  

 Designe-se por Z a tabela com n linhas e J colunas onde se descreve as respostas 

dos n indivíduos através de um código binário - 0 ou 1. A tabela Z é uma justaposição 

de Q tabelas, e é designada por tabela disjuntiva completa: Z = ⎣ ⎦Qq ZZZZ ,...,,...,, 21 .  

 A tabela Zq (n linhas e Jq colunas) é tal que a sua i -ésima linha contém 1−qJ   

vezes o valor zero, e uma vez o valor um na coluna correspondente à modalidade q da 

questão escolhida pelo sujeito. Dito de outra forma, a tabela Zq descreve a partição dos n 

indivíduos pelas respostas à questão q. 

 A origem da terminologia tabela disjuntiva completa deve-se ao conjunto dos 

valores zij de um mesmo indivíduo, para as modalidades de uma mesma variável, 

admitir o valor 1 uma vez (completa) e uma vez apenas (disjuntiva). Uma tabela 

disjuntiva possui, não apenas uma natureza distinta da tabela de contingência (codificam 

os dados diferentemente), mas também, propriedades numéricas particulares. As mais 

importantes são: os valores na tabela são apenas 0 e 1; as colunas podem ser 

reagrupadas por pacotes (correspondendo cada um a uma variável) cuja soma ordenada 

é uma coluna composta por 1's; e a soma dos números de uma mesma linha é constante 

e igual a Q.  
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Por último, definir-se-á uma tabela R com n linhas e Q colunas. A tabela R é 

uma tabela de codificação condensada de Z. Cada linha contém todos os códigos 

correspondentes às modalidades atribuídas a um indivíduo para cada uma das variáveis 

observadas. Na intersecção da i -ésima linha e da q- ésima coluna - caso (i,q)- , 

encontra-se o valor rjq  correspondente à codificação numérica que foi dada à 

modalidade seleccionada pelo sujeito i relativamente à variável observada q. As 

variáveis representadas podem ser de diferentes tipos: qualitativas nominais, 

qualitativas ordinais ou quantitativas, desde que modificadas para qualitativas após 

categorização. Os valores riq são codificações e não possuem sentido numérico, e temos 

evidentemente que qiq Jr ≤ . 

5.2.2 Tabela de Burt associada a Z  

 
 Considere-se a tabela Z = ⎣ ⎦Qq ZZZZ ,...,,...,, 21 .  

 A matriz quadrada B = Z'Z é designada por tabela de Burt associada a uma 

tabela de respostas Z. A tabela de Burt não é bem uma tabela de contingência, mas sim 

uma justaposição de tais tabelas, em que cada indivíduo aparece Q2 vezes (a tabela B é 

formada por Q2 blocos).  

 As tabelas situadas na diagonal correspondem ao cruzamento de cada variável 

com ela própria e são formadas apenas por 0's, excepto na sua diagonal que contém as 

frequências totais dkk das modalidades.  

 Assim, o  q -ésimo bloco quadrado qq ZZ '  é uma matriz diagonal de ordem (Jq, 

Jq). Com efeito, duas modalidades de uma mesma questão não podem em ser 

seleccionadas simultaneamente. O bloco identificado por (q, q'), de ordem (Jq, Jq') não 

é mais do que a tabela de contingência cruzando as respostas das duas questões q e q'. 

A tabela B é análoga a uma matriz de correlações no sentido em que sintetiza o 

conjunto das ligações entre as variáveis tomadas duas em duas. Este tipo de tabela não 

permite reconstruir a tabela disjuntiva completa.  

 Designando por D, de ordem (J, J), matriz diagonal tendo os mesmos elementos 

diagonais que B: os elementos constantes na diagonal não são mais do que os efectivos 

correspondentes a cada uma das modalidades. A matriz D pode ser igualmente 

considerada como formada par Q2 blocos. Porém, só os Q blocos diagonais são matrizes 
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não nulas e o q -ésimo bloco diagonal qqq ZZD '= é a matriz diagonal onde os termos da 

diagonal são os efectivos correspondentes às diversas modalidades da questão q.  
 

5.3. CASO DE DUAS QUESTÕES (CORRESPONDÊNCIA BINÁRIA)  

 A tabela das respostas Z escreve-se da seguinte forma: Z = [ ]21 | ZZ  . Do ponto 

de vista da descrição das associações entre modalidades, é agora equivalente a efectuar:  

• A AC da tabela Z de ordem (n, J) - Disjuntiva.  

• A AC da tabela B de ordem (J, J) – Burt. 

• A AC da tabela Dq = Z’Zq de ordem (JI,J2) - Contingência  

 

Ao se verificar a equivalência entre a tabela disjuntiva, a tabela de Burt e a 

tabela de contingência, sintetizam-se os resultados na seguinte tabela. 
 
Tabela a analisar Dimensão Factor Norma do factor Valor próprio 

Contingência 

2
'
1ZZ  

( )21 , JJ  
ϕ  sobre 1JR  

Ψ sobre 2JR  

nD =ϕϕ 1'  

nD =ψψ 2'  
λ  
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Z = [ ]21 | ZZ  

( )nJ ,1  em que 

21 JJJ +=  
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ψ

=Φ
ϕ

 nQD =ΦΦ'  
Q

λ
μ

+
=

1
 

Burt 

ZZB '=  
),( JJ  ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ψ

=Φ
ϕ

 nQD =ΦΦ'  
2

2
1

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
=

Q
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μ

 
Tabela 6 – Resultados relativos às equivalências entre a tabela disjuntiva, a tabela de Burt  

e a tabela de contingência 
 
 Da informação sintetizada, extraem-se algumas ilações. As três análises que se 

podem fazer, sobre a mesma informação bruta, produzem resultados similares; no 

entanto, produzem-se valores próprios diferentes e, por conseguinte, taxas de inércia 

explicada diferentes. As relações existentes entre a taxa de inércia explicada, utilizando 

as três tabelas distintas, mostram que esta será mais elevada ao analisar-se a tabela de 

contingência 2
'
1ZZ  aquando da análise da tabela [ ]21 | ZZZ = . E de uma maneira geral, 

a análise da tabela disjuntiva conduz sempre a taxas de inércia explicada mais fracas, 

transmitindo desta forma uma ideia muito pessimista da parte de informação extraída.  
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5.4. GENERALIZAÇÃO AO CASO DE MAIS DO QUE 2 QUESTÕES  
 
 A generalização da análise ao caso de mais do que duas questões necessita de 

uma reformulação preliminar do caso binário.  

 A representação das modalidades na análise de uma tabela disjuntiva completa 

(TDC) fornece, a menos de uma dilatação dos eixos, as representações dos baricentros 

de classes de indivíduos.  

 Se em vez de calcular os eixos de inércia da nuvem de indivíduos e projectar os 

baricentros sobre estes eixos se se tivesse analisado directamente a nuvem dos 

baricentros, o resultado obtido seria igual.  

 Recorde-se que a k -ésima linha da tabela de Burt é a soma das linhas da TDC 

que apresentam a modalidade k. Geometricamente, significa que no espaço RJ, o perfil 

da modalidade k (definida na tabela de Burt) se encontra no baricentro dos perfis dos 

indivíduos i (definidos na TDC) que a possuem. Note-se ainda que os indivíduos 

(definidos na TDC) e seus baricentros (definidos a partir da tabela de Burt) se 

encontram situados no mesmo espaço euclidiano.  

5.5. PROPRIEDADES DAS ANÁLISES MÚLTIPLAS  

5.5.1 As componentes qϕ são centradas  

 As Q sub-nuvens de pontos correspondentes às Jq modalidades de uma questão q 

possuem o mesmo centro de gravidade, que é também, por conseguinte, o da nuvem 

inicial.  

 O conjunto das modalidades de uma mesma variável é por conseguinte centrado 

na origem para todos os gráficos. Os factores opõem entre eles ao mesmo tempo o 

conjunto de todas as modalidades e o conjunto das modalidades de uma mesma 

variável.  

5.5.2 Inércia de uma questão e de uma modalidade  

 Prova-se, pela relação Φ=Φ− μBD
Q

11 , que a inércia total, soma dos valores 

próprios não triviais, é igual a  1−
Q
J . 

 Em particular, o traço vale 1 se todas as perguntas tiverem duas modalidades de 

resposta, caso em que  J = 2Q .  
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 O peso da modalidade j é proporcional ao número de indivíduos com a 

modalidade j.  

 Um elemento (linha ou coluna) influencia a construção dos eixos por intermédio 

da sua inércia em relação ao centro de gravidade.  

 A contribuição da modalidade j para a inércia total, merece um especial cuidado 

no caso de influência de uma modalidade rara, pois o seu fraco peso não é suficiente 

para compensar o afastamento.  

 Somando as inércias das modalidades da questão q verifica-se que está 

directamente ligada ao número de modalidades da variável q incitando a que o número 

de modalidades seja igual para todas as variáveis activas. Por outro lado, a parte de 

inércia devida a uma questão é função crescente do número de modalidades de resposta. 

O valor mínimo corresponde ao caso de a pergunta possuir apenas duas modalidades 

(variável dicotómica). Consequentemente, não é aconselhável, deste ponto de vista, 

fazer intervir simultaneamente como variáveis activas, variáveis com o número de 

modalidades diferentes.  

 Verifica-se, ainda, que a inércia total é igual a 

( )∑
∈

−=
Qq Q

JqC 1  

e que na ACM a inércia total das nuvens não intervém na interpretação.  

 De notar que a parte de inércia devida a uma modalidade de resposta é tanto 

mais elevada quanto mais pequena for a frequência nessa modalidade. Daí que o 

máximo 
Q
1 é atingido por uma modalidade que não contenha nenhum elemento. Por 

conseguinte, é de evitar modalidades com poucos registos e equilibrar o sistema de 

equações.  

 

5.5.3 Melhor representação simultânea  

Sobre um eixo, uma modalidade (coluna da matriz disjuntiva completa) 

representa, a menos de uma dilatação, a média dos indivíduos que a possuem (linhas da 

matriz disjuntiva completa). Assim, no estudo desta projecção, podemos considerar uma 

modalidade como sendo o baricentro de uma classe de indivíduos (isto é, uma linha da 

tabela de Burt), ou a indicatriz de uma variável (coluna da matriz disjuntiva completa). 

O coeficiente de dilatação varia com os eixos, o que não dificulta a interpretação dos 
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resultados, pois esta faz-se factor a factor obrigando a examinar, preferivelmente, 

conjuntamente os eixos de inércia comparáveis (principio comum a todas as análises 

factoriais).  

 Esta equivalência entre factores não deve fazer esquecer que as modalidades, por 

um lado como indicatrizes e por outro lado como baricentros, são situadas em espaços 

diferentes. Resulta daqui que, as qualidades de representação de uma mesma 

modalidade de acordo com cada um dos pontos de vista não estão relacionadas. Com 

efeito, a proximidade entre indicatrizes mede a sua associação mútua. Por outro lado, a 

proximidade das médias das classes de indivíduos decorre das distâncias definidas entre 

os indivíduos: duas classes de indivíduos k e h estão tanto mais próximas quanto mais 

semelhantes forem os valores que um conjunto de variáveis toma para esses indivíduos. 

Ou seja, as modalidades k e h associam-se da mesma maneira às modalidades de todas 

as variáveis.  

 É de constatar que, a menos de dilatações axiais, as duas noções de proximidade 

fundadas sobre princípios diferentes conduzem aos mesmos gráficos na análise da 

tabela disjuntiva completa.  

 Na prática, as duas noções de proximidade são utilizadas conjuntamente. Em 

especial, interpreta-se frequentemente a proximidade entre modalidades de variáveis 

diferentes como associação de modalidades e a proximidade entre modalidades de uma 

mesma variável como semelhança entre duas classes de indivíduos.  

5.6. INTERPRETAÇÃO DE UMA ACM  
 A interpretação de uma ACM assemelha-se à da AC.  

 Relembrando que n é o numero de indivíduos, Q o número de variáveis e J o 

número total de modalidades, abordem-se algumas considerações sobre a inércia dos 

factores, a contribuição dos indivíduos, das modalidades e das variáveis e as 

coordenadas das modalidades, numa ACM.  

5.6.1 Inércia dos factores  

 A soma dos valores próprios é igual a  1−
Q
J , razão entre o número de 

modalidades e o número de variáveis menos 1. Como na ACP, mas não como na AC, 

não depende da estrutura dos dados. Na prática, observa-se que os valores próprios são 

fraca e regularmente decrescentes, pelo que os valores próprios na ACM raramente são 

sugestivos.  
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 O valor próprio associado a um factor é igual à média das razões de correlação 

entre o factor e cada variável, sendo igual a 1 se todas as razões de correlação forem 

iguais a 1. Isto é, para cada variável, todos os indivíduos que apresentam a mesma 

modalidade estão situados no mesmo ponto. Esta situação constitui um caso extremo, 

muito distante do que ocorre na prática, pelo que na ACM os valores próprios não são 

utilizados como critério de imputação de importância.  

 Uma variável com r modalidades é representada por um subespaço de dimensão 

r -1. Quando um factor se encontra muito relacionado com esta variável (coeficiente de 

correlação entre a variável e o factor igual a 1), a percentagem de inércia extraída desta 

variável é 
1

100
−r

. Resulta que, quando as variáveis possuem um grande número de 

modalidades, mesmo as percentagens de inércia associadas aos primeiros factores, pela 

natureza da tabela, são muito fracas.  

 Na ACM, a representação das modalidades pode ser obtida indiferentemente, 

mediante uma AC sobre uma tabela disjuntiva completa ou sobre a tabela de Burt. Deste 

modo, numa ou noutra análise, o mesmo factor não está associado ao mesmo valor 

próprio. Este facto, assim como as considerações feitas anteriormente, explicam a pouca 

influência que os valores próprios e as percentagens de inércia têm na interpretação de 

uma ACM.  

 As proporções da inércia total explicadas pela taxa de inércia, ou os valores 

singulares, são subestimadas uma vez que a inércia total encontra-se inflacionada pela 

tentativa de ajustar simultaneamente a diagonal e os blocos fora da diagonal da tabela de 

Burt. Para lidar com este problema, recomenda-se a utilização de inércias modificadas 

para as inércias maiores do que 
Q
1 . Benzécri (1976) sugere, para avaliar a importância 

dos eixos, uma modificação das taxas de inércia obtidas inicialmente, com o objectivo 

de se obterem novas taxas de inércia que permitam uma melhor avaliação da 

importância dos eixos.  

 Exceptuando casos em que os valores próprios excedem o valor de referência 

Q
1 , é que os valores próprios αλ  contribuem com informação útil, pois quando 

αλα ∀= ,1
Q

 - caso particular resultante da tabela disjuntiva completa com 

multiplicidade QJ −  onde cada sistema de respostas possível é fornecido numa e numa 
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só vez -, é na realidade o caso trivial em que a análise não revela nenhuma estrutura. 

Esta realidade leva a considerar, no cálculo das taxas de inércia, em vez dos valores 

próprios αλ  as quantidades 
22

1
1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
QQ

Qajus
αα λλ . 

 As percentagens ajustadas (corrigidas), correspondentes apenas aos factores 

significantes em que se verifica a desigualdade 
Q
1

>αλ , vêm iguais a ,...1, =
∑

α
λ

λ

α

α
ajus

ajus

. 

Para Q = 2, a taxa modificada é igual à taxa obtida na AC da tabela de contingência 

associada.  

 As taxas modificadas indicam como a nuvem se desvia de uma nuvem esférica. 

Assim, para avaliar a importância relativa dos eixos e o número de eixos que deve ser 

retido para interpretação de um subespaço apropriado recomenda-se a utilização das 

taxas modificadas.  
 

5.6.2 Contribuição dos indivíduos e das modalidades  
 
 Para identificar eventuais elementos preponderantes, o estudo dos eixos de uma 

ACM começa pela análise das contribuições dos indivíduos.  

 Na ACM, é possível que o primeiro ou os primeiros factores sejam devidos a um 

pequeno número de modalidades. Esta situação pode ocorrer se existirem modalidades 

com pouca frequência compartilhadas pelos mesmos indivíduos, uma vez que o 

quadrado da distância de uma modalidade ao centro de gravidade é inversamente 

proporcional ao seu efectivo. Se, ao examinarmos as contribuições das modalidades, 

chegarmos à conclusão de que um pequeno número destas é preponderante, então, 

geralmente, os indivíduos que a ou as apresentam, possuem também uma grande 

contribuição.  

 Também, em ACM, quando se procura eliminar um factor que se apoia 

demasiado sobre um pequeno número de elementos, é necessário examinar 

simultaneamente a colocação como linha suplementar e a supressão ou o agrupamento 

das modalidades.  

5.6.3 Contribuição das variáveis  

 A contribuição de uma variável para um determinado factor é dada pela soma 

das contribuições das modalidades dessa mesma variável. Esta contribuição é igual, a 
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menos de αλQ ( αλ  inércia associada ao α -ésimo factor; Q número de variáveis), ao 

coeficiente de correlação entre a variável e o factor.  

 Assim, ordenando as variáveis por contribuição decrescente, pode-se seleccionar 

as mais relacionadas com o factor, ou seja, aquelas sobre as quais a interpretação poderá 

apoiar-se de maneira privilegiada.  

 Pode ser ainda interessante produzir gráficos, nos quais as variáveis tenham por 

coordenadas sobre o eixo α  a sua contribuição ao factor de classe α  . Esta 

representação gráfica vem facilitar a selecção citada e proporciona uma visualização das 

proximidades entre variáveis.  

 A interpretação da inércia projectada das variáveis como coeficiente de 

correlação faz que seja interessante calcular esta quantidade também para as variáveis 

suplementares.  

5.6.4 Coordenadas das modalidades  

 O estudo das coordenadas das modalidades precede quase sempre, o dos 

indivíduos. Consiste em estudar primeiro, para cada eixo, os elementos activos; em 

seguida, os suplementares e, posteriormente, os planos, de forma similar a de outras 

análises factoriais.  

 O caso das modalidades ordenadas é frequente na prática da ACM. No estudo 

das coordenadas, começa-se sempre seleccionando os factores sobre os quais as 

modalidades das variáveis ordenadas se encontram na sua ordem natural (nos gráficos, 

ligam-se as modalidades na sua ordem natural).  

 A qualidade de representação das modalidades é, por si mesma, um indicador 

pouco pertinente na ACM. De facto, as modalidades de uma mesma variável sendo 

ortogonais, não podem estar simultaneamente bem representadas sobre um eixo. Além 

disso, uma modalidade é geralmente identificada como o centro de gravidade dos 

indivíduos que a possuem.  
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6. Apresentação e Análise dos Resultados 
 

 Os resultados obtidos ao longo dos sete momentos de avaliação de 

conhecimentos acerca da unidade temática Estatística serão apresentados e analisados 

ao longo do presente capítulo. De entre os conhecimentos a avaliar, apenas serão alvo 

de análise os conceitos ou conjunto de conceitos que o currículo da disciplina de 

MACS considera como fundamentais para a introdução à Inferência Estatística e para o 

domínio de um conjunto diversificado de situações diárias que pressupõem 

conhecimentos estatístico-matemáticos. Os procedimentos e as questões de 

interpretação foram colocadas à margem desta análise, pois centravam-se, 

fundamentalmente, na capacidade de apresentação de cálculo, na descrição do 

raciocínio adoptado ou na simples resposta a uma questão que se baseava na 

contextualização da situação apresentada. 

 A apresentação dos resultados assentará no tratamento da informação de dois 

modos distintos. Inicialmente, realizar-se-á uma análise univariada do carácter das 

respostas correctas dadas pelos alunos ao longo dos sete momentos de avaliação, 

subordinadas aos diferentes conceitos. De seguida, aplicando as técnicas da estatística 

multivariada, nomeadamente, uma análise de correspondências múltiplas, observar-se-

ão quais os conceitos que se encontram fortemente relacionados. Por fim e se possível, 

estas mesmas análises - realizadas separadamente serão analisadas em conjunto, de 

modo a confluir a informação que se consegue extrair dos dados recolhidos. 

6.1.Análise Univariada dos Conceitos Abordados 
  Ao longo da unidade temática os alunos tomaram conhecimento dos mais 

diversificados conceitos, termos e conjunto de procedimentos adoptados para um 

domínio significativo da estatística descritiva, da análise de dados bivariados e modelos 

de regressão linear. Deste modo, procedeu-se a uma cuidadosa preparação dos alunos 

para uma posterior abordagem da Inferência Estatística e dos Modelos de 

Probabilidades. 

 De um conjunto de 38 conceitos contemplados em, pelo menos um dos 

momentos de avaliação, reduziu-se a análise para 24 conceitos. Esta redução 

significativa no número de conceitos não se deveu a qualquer tipo de exclusão de 

alguns deles. A existência de conceitos que permitiram um tratamento e análise 
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conjuntos, viabilizou a escolha deste procedimento e permitiu direccionar a análise de 

um conjunto de conceitos que operam em conformidade. 

 A apresentação e análise dos conceitos assentarão, assim, na percepção do 

processo de aprendizagem e apreensão de cada um dos conceitos para, posteriormente, 

analisar-se o conjunto de conceitos que se destacaram em cada um dos quatro 

agrupamentos dos diferentes momentos.  

6.1.1 Censo e Sondagem 

 Na introdução à unidade temática Estatística são abordados os censos e as 

sondagens. De entre os censos realizados num país, o manual aborda apenas o censo 

demográfico, descrevendo-o como um processo para obter informação sobre a 

totalidade dos membros de uma dada população. Quanto ao conceito de sondagem, há a 

referência que em nada se assemelha a um censo, pois a informação é apenas obtida a 

partir de uma amostra da população.  

 No que se refere aos diferentes momentos de recolha de informação, os 

conceitos de censo e sondagem foram abordados no primeiro momento prévio e no 

primeiro teste. De acordo com a informação do Gráfico 6.1.1 e 6.1.2, observa-se que 

dos 77,8% de alunos que afirmaram conhecer e dominar os conceitos de censo e 

sondagem, no primeiro momento prévio é maior a percentagem de respostas no 

conceito de sondagem. No que diz respeito ao teste em que foram abordados ambos os 

conceitos, a percentagem de respostas correctas não se afastou muito da obtida nos 

momentos prévios, ficando-se pelos 75%. 
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Gráfico 6.1.1 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com os conceitos de Censo e 

Sondagem 
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Gráfico 6.1.2 – Percentagem de alunos que referiram conhecer e dominar os conceitos de  

Censo e Sondagem, no primeiro momento prévio 

6.1.2. População Estatística 

 Um estudo estatístico, ao ser realizado sobre elementos que permitem a recolha 

da informação pretendida, define um conjunto ou universo, a que se chama população.  

 As diversas questões colocadas aos alunos ao longo dos momentos de avaliação 

compunham seis desses momentos. Do conjunto de alunos que referiram dominar o 

conceito (no primeiro momento de avaliação – questionário prévio) e que resolveram o 

exercício proposto no segundo momento prévio, a percentagem de respostas certas 

contemplam apenas 38,9%. Após a explicação e exemplificação do conceito, as 

questões colocadas no primeiro e segundo testes permitiram obter 65,4% de respostas 

correctas. Este valor consegue ainda ser superado pelos 73,3% de repostas correctas 

obtidas no primeiro e segundo testes globalizantes. (Ver Gráfico 6.1.3) 
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Gráfico 6.1.3 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de 

População 
 

 De um modo geral, é possível garantir que houve uma evolução favorável à 

compreensão do conceito em análise. Excluindo o facto de uma percentagem 

considerável apresentar algum domínio do conceito através de práticas adquiridas em 
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anos anteriores, há um aumento de 26,5 pontos percentuais (pp.) nos três primeiros 

momentos e de 7,9 pp. nos testes globalizantes. 

 Unidade estatística, ao ser a designação dada a cada elemento que constitui a 

população, é um dos conceitos que os alunos revelaram uma maior dificuldade em 

assimilar. De acordo com a Gráfico 6.1.4 só é possível observar que 45,4% dos alunos 

responderam correctamente às diferentes questões sobre o conceito em análise, nos três 

primeiros testes. Contudo, ao observar a Gráfico 6.1.5, há uma elevada ascensão nas 

respostas correctas entre o primeiro e segundo testes que se traduz numa variação 

positiva que ronda os 50%. 

45.4%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

Mom. Prévios Três primeiros
testes

Quarto e quinto
testes

Testes globais
 

Gráfico 6.1.4 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas  
com o conceito de Unidade Estatística 
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Gráfico 6.1.5 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas  

com o conceito de Unidade Estatística no primeiro e segundo testes 
 

6.1.3. Amostra 

 A Amostra é um dos conceitos que se analisa isoladamente. Os momentos de 

avaliação em que foi questionado o domínio deste conceito por parte dos alunos foram 

os dois momentos prévios, o primeiro teste e os dois testes globais. Do conjunto de 

alunos que referiram dominar o conceito e que resolveram o exercício proposto no 



 

  59

segundo momento prévio, a percentagem de respostas certas contemplam 50%. Porém, 

após a explicação e exemplificação do conceito, as questões colocadas no primeiro teste 

revelaram que apenas 41,4% dos alunos responderam correctamente, revelando um 

ligeiro declínio na percentagem de respostas correctas entre os momentos prévios e o 

primeiro teste. Contudo, com a realização dos testes globalizantes, a percentagem de 

respostas correctas ascendeu mas não superaram os 54%. (Ver Gráfico 6.1.6) 
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Gráfico 6.1.6 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Amostra 

6.1.4. Característica Estatística 

 O conceito de característica estatística ou atributo diz respeito à característica 

que se observa nos elementos da população.  

 A análise do domínio do conceito teve início nos dois momentos prévios de 

recolha de dados. De acordo com o Gráfico 6.1.7, 24,1% dos alunos responderam 

correctamente à questão colocada no segundo momento e afirmaram, no primeiro 

momento, dominar o conceito. Note-se que, há uma maior percentagem de respostas 

certas no momento em que o aluno tem de demonstrar que domina, realmente, o 

conceito (ver Gráfico 6.1.8). 

 No que se refere aos três primeiros testes realizados após a exposição teórica e 

exemplificação do conceito, há a destacar uma subida de 31,5 pp. nas respostas 

correctas dadas pelos alunos, relativamente aos 24,1% verificados nos momentos 

prévios (ver Gráfico 6.1.7). Tal como foi observado nos momentos prévios, nos três 

primeiros testes verifica-se uma evolução positiva de 11 pp. do primeiro para o segundo 

teste (ver Gráfico 6.1.9). 

Os testes globais realizados revelaram que 60% dos alunos responderam 

correctamente às questões referentes ao conceito em análise, tal como pode observar no 

Gráfico 6.1.7. 
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Gráfico 6.1.7 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o  

conceito de Característica Estatística 
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Gráfico 6.1.8 – Percentagem de respostas correctas a 

questões relacionadas com o conceito de 
Característica Estatística nos dois Momentos Prévios 

 

Gráfico 6.1.9 – Percentagem de respostas correctas a 
questões relacionadas com o conceito de 

Característica Estatística nos três primeiros testes 
 

 
 

6.1.5. Variável  

 Um dos conceitos estatísticos que os programas do ensino secundário abordam 

com algum cuidado e apresentam variados exemplos é o de variável estatística. A partir 

do momento que os dados são um resultado de cada observação de uma variável numa 

unidade estatística, é importante não só contextualizar a variável, como também sabê-la 

classificar. Surgem, então, os termos de variável qualitativa e variável quantitativa, no 

caso de serem modalidades não quantificáveis ou se assumem valores numéricos, 

respectivamente. 

6.1.5.1 Variável Qualitativa 

 As variáveis que representam informação associada a alguma qualidade, 

categoria ou característica, não susceptíveis de medida constituem as variáveis 

qualitativas.  
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 No presente estudo, para avaliar o domínio deste conceito nos variados 

momentos de avaliação por parte dos alunos, o segundo momento prévio, o primeiro 

teste e os dois testes globais eram constituídos por questões referentes ao mesmo.   

 Da observação do Gráfico 6.1.10, constata-se que há maior domínio do conceito 

(cerca de 69%) nos momentos prévios a qualquer explicação da matéria, pois a 

percentagem de respostas correctas no primeiro teste é quase 18% e nos testes globais, 

40%. A quebra acentuada na percentagem de respostas certas entre o momento prévio e 

o primeiro teste resulta da dificuldade em contextualizar uma determinada situação cuja 

característica em estudo não foi correctamente compreendida pelos alunos e pelo facto 

de se apresentar uma listagem de características (qualitativas ou quantitativas) que os 

alunos deveriam classificar. No que se refere à ligeira subida na percentagem de 

respostas correctas nos testes globais, esta deve-se apenas a uma melhor compreensão 

das situações colocadas e à assimilação de conceitos por parte dos alunos. 
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Gráfico 6.1.10 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com  

o conceito de Variável Qualitativa  
 

6.1.5.2. Variável Quantitativa 

 O conceito de variável quantitativa, ao se referir a características que podem ser 

mensuráveis, traduzindo-se sob a forma de um valor numérico, origina que surja uma 

disjunção do conceito. As variáveis qualitativas cujas características não se possam 

mediar, apenas contar, designam-se por variáveis discretas; as variáveis que podem 

assumir todos os valores numéricos no seu intervalo de variação, designam-se por 

variáveis contínuas.  

 No tratamento dos dados obtidos para este estudo agruparam-se ambas as 

designações de variável quantitativa, visto que não era descabido analisar as duas 

terminologias em separado. Os momentos de avaliação em que foi questionado o 
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domínio deste conceito por parte dos alunos foram os dois momentos prévios, o 

primeiro teste e os dois testes globais. Do conjunto de alunos que referiram dominar os 

conceitos e que resolveram o exercício proposto no segundo momento prévio, a 

percentagem de respostas certas é de apenas 30,6%. Após a explicação e 

exemplificação dos conceitos, as questões colocadas no primeiro teste revelaram que 

apenas 34,5% dos alunos responderam correctamente, revelando um ligeiro aumento 

percentual de respostas correctas entre os momentos prévios e o primeiro teste. Apenas 

com a realização dos testes globalizantes, a percentagem de respostas correctas eleva-se 

aos 53,3%, notando-se uma subida de quase 20 pp., em comparação com os primeiros 

momentos (ver Gráfico 6.1.11). 
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Gráfico 6.1.11 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Variável 

Quantitativa Discreta e Variável Quantitativa Contínua 

 

 6.1.6. Tabela de Frequências 

 A organização e apresentação dos dados, fase fundamental do processo de 

tratamento estatístico da informação, obrigam a um conhecimento da tabela de 

frequências. A tabela de frequências é uma forma de representação da frequência de 

cada valor distinto da variável. Do conjunto de frequências a apresentar, esta poderá 

incluir frequências absolutas, frequências relativas, frequências absolutas acumuladas e 

frequências relativas acumuladas. 

 A tabela de frequências é um dos conceitos que atravessa toda a unidade 

temática, pelo que é alvo de análise em todos os momentos de avaliação, excepto no 

quinto teste. Da observação da Gráfico 6.1.12, constata-se que nos dois momentos 

prévios apenas 15,9% dos alunos responderam correctamente; nos primeiros três testes, 

verifica-se um domínio do conceito por cerca de 70% dos alunos; no quarto teste, a 

percentagem de respostas correctas rondou os 68% e, nos testes globais, os 54%.  
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Gráfico 6.1.12 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com  

o conceito de Tabela de Frequências 
 

 Da análise global do Gráfico 6.1.12, constata-se que houve uma evolução 

positiva de 53,8 pp. nas respostas correctas entre os momentos prévios e os três 

primeiros testes. Porém, entre os três primeiros testes e o quarto teste, houve um ligeiro 

decréscimo na percentagem de respostas, bem como, nos testes globais. 

6.1.7. Função Cumulativa 

 A representação gráfica das frequências acumuladas de uma distribuição é 

realizada através definição analítica da função cumulativa. Esta apesar de poder ser 

associada a variáveis estatísticas quantitativas discretas e contínuas, apenas as primeiras 

são abordadas no currículo nacional do ensino secundário. 

 Os alunos só revelaram a compreensão e aplicação do conceito num só 

momento de avaliação, mais concretamente, no segundo teste. De entre as respostas 

dadas, apenas 9,6% responderam correctamente às questões em que os alunos deveriam 

definir a função cumulativa de uma distribuição e a representar correctamente (ver 

Gráfico 6.1.13). Apesar do valor da percentagem ser baixo, ao observar o Gráfico 28, 

nota-se que é maior a percentagem de respostas correctas quando os alunos definem a 

função cumulativa, ao invés, da sua representação gráfica. 
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Gráfico 6.1.13 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com  

o conceito de Função Cumulativa 
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Gráfico 6.1.14 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com  

o conceito de Função Cumulativa no segundo teste 

6.1.8. Gráficos 

 A par das tabelas de frequências, as representações gráficas constituem também 

uma forma de tornar mais fácil a compreensão e interpretação da informação de uma 

distribuição estatística. Apesar de veicularem as informações de modo menos rigoroso, 

os gráficos têm a vantagem de as apresentarem de um modo mais sugestivo e 

condensado. Do conjunto de gráficos que se tem conhecimento, o programa do ensino 

secundário aborda, essencialmente, os gráficos de barras, os pictogramas, os gráficos 

circulares ou sectogramas e os histogramas e polígonos de frequências. Os três 

primeiros géneros de gráficos são utilizados, geralmente, para a representação de dados 

das variáveis qualitativas e quantitativas discretas, enquanto que os das variáveis 

quantitativas contínuas se associam apenas aos histogramas e polígonos de frequências. 

 Dos dados recolhidos ao longo dos diferentes momentos, pode-se observar que, 

de acordo com a Gráfico 6.1.15, os três primeiros testes revelaram uma maior 

percentagem de respostas correctas no que se refere ao conceito de gráfico. Os 
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momentos prévios, o quarto e quinto testes e os testes globais rondaram os 36% de 

respostas correctas. 
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Gráfico 6.1.15 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Gráfico  

 

 Para uma análise pormenorizada de cada um dos tipos de gráficos abordados ao 

longo da unidade temática, apresentar-se-ão, de seguida, a percentagem de respostas 

correctas em cada um dos diferentes momentos de avaliação. 
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Gráfico 6.1.16 – Percentagem de respostas 

correctas a questões relacionadas com o conceito 
de Gráfico de Barras 

Gráfico 6.1.17 – Percentagem de respostas 
correctas a questões relacionadas com o conceito 

de Gráfico Circular 
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Gráfico 6.1.18 – Percentagem de respostas 

correctas a questões relacionadas com o conceito 
de Pictograma 

Gráfico 6.1.19 – Percentagem de respostas 
correctas a questões relacionadas com o conceito 

de Histograma 
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Pela análise do Gráfico 6.1.16, constata-se que as questões que envolviam o 

gráfico de barras tiveram uma maior percentagem (69,2%) de respostas correctas nos 

três primeiros testes, mais propriamente no segundo teste que realizaram. De notar que 

se verifica uma evolução positiva de 16,1pp entre os momentos prévios e os três 

primeiros testes; porém, há um decréscimo entre os testes iniciais e os testes globais, 

com cerca de 29,2pp de diferença. 

 Pela análise do Gráfico 6.1.17, constata-se que as questões que envolviam o 

gráfico circular tiveram uma maior percentagem (72,2%) de respostas correctas nos 

momentos prévios. No segundo e único teste, que se encontra incluso nos três primeiros 

testes, em que se abordou o gráfico circular, a percentagem de respostas correctas 

apesar de ter apresentado um decréscimo de 3pp, relativamente aos momentos prévios, 

foi elevada. 

 Ao observar o Gráfico 6.1.18, constata-se que as questões que envolviam o 

pictograma tiveram uma maior percentagem (88,5%) de respostas correctas nos três 

primeiros testes. Nos momentos prévios, o conhecimento e domínio do conceito apenas 

foi assegurado por 22,2% dos alunos. Deste modo, verificou-se uma evolução positiva 

de 66,3pp entre os momentos prévios e os três primeiros testes. 

 Da observação do Gráfico 6.1.19 há a destacar que a percentagem de respostas 

correctas nos momentos prévios, no quarto e quinto testes e nos testes globais não foi 

superior a 40%. Nos momentos prévios, apenas 25% demonstraram saber dominar o 

conceito de histograma e a sua aplicabilidade. No quarto e quinto testes e nos testes 

globais, apesar de se verificar um aumento ligeiro nas respostas correctas dadas pelos 

alunos, a percentagem rondou os 35% e 33%, respectivamente.  

 De um modo geral, da observação em conjunto destas quatro últimas figuras, há 

a destacar que: nos momentos prévios, o tipo de gráfico que assumiu maiores valores 

percentuais de respostas foi o gráfico circular; nos três primeiros testes, o pictograma 

destacou-se com uma elevada percentagem de respostas correctas; no quarto e quinto 

testes, como só foi avaliado o conceito de histograma, observou-se um único valor 

percentual; nos testes globais, o gráfico de barras apresenta 40% de respostas correctas, 

assumindo um valor superior ao obtido no histograma. 

 

Medidas de Localização 

 As medidas de localização de uma distribuição constituem uma forma de 

resumirem a informação contida nos gráficos ou tabelas. As medidas que são alvo de 
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estudo no ensino secundário são a média, a mediana, classe mediana, a moda, classe 

modal e os quartis. 

6.1.9. Média 

 A média aritmética de uma população ou amostra, sendo o quociente da soma 

de todos os dados pela dimensão da população ou amostra, é uma medida que apenas se 

pode aplicar em dados de variáveis quantitativas.  

 Ao longo de todos os momentos, tanto os prévios como os de avaliação, o 

conceito de média foi o mais questionado e, quando não questionado, o mais 

subentendido, para a resposta à questão colocada. A avaliação do domínio do conceito 

verificou-se na maior parte dos momentos, exceptuando o primeiro e segundo teste. 
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Gráfico 6.1.20 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Média  
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Gráfico 6.1.21 – Percentagem de respostas 
correctas a questões relacionadas com o conceito  

de Média nos momentos prévios 

Gráfico 6.1.22 – Percentagem de respostas 
correctas a questões relacionadas com o conceito  

de Média nos quarto e quinto testes 
 

O conceito de média foi, de acordo com a observação dos Gráficos 6.1.20, 

6.1.21 e 6.1.22, um dos conceitos em que os alunos apresentaram algumas oscilações 

na percentagem de respostas correctas. 
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 Nos momentos prévios, pode-se observar que, na análise geral dos quatro 

agregados, a percentagem de respostas correctas é a mais baixa. Mas, ao diferenciar as 

respostas dadas nos dois momentos, como se pode observar no Gráfico 6.1.21, foi 

maior a percentagem de alunos que consideraram dominar o conceito de média 

(81,5%), ao invés daqueles que realmente conseguiram responder às questões colocadas 

no segundo momento prévio (31,5%).  

 A percentagem de respostas correctas nos três primeiros testes, referem-se 

apenas ao terceiro teste, pois nos restantes dois testes ainda não tinha sido abordado o 

termo. De acordo com o Gráfico 6.1.20, a percentagem de respostas correctas sofreu 

um aumento percentual significativo, relativamente aos momentos prévios, totalizando 

66,1%.  

 No quarto e quinto testes acentuou-se positivamente a percentagem de respostas 

correctas dadas pelos alunos (Gráfico 6.1.20). Mas, observando o Gráfico 6.1.22, esta 

percentagem, apesar de se encontrar acima dos 60% em ambos os testes, foi no quinto 

que quase a totalidade dos alunos demonstraram o domínio do conceito, ao revelar 96% 

de respostas correctas. 

 No que diz respeito aos testes globais, o declínio nas respostas correctas é 

notório, relativamente aos restantes agrupamentos, pois revelou que apenas 48,9% dos 

alunos responderam correctamente às questões que pretendiam o cálculo da média.  

6.1.10. Mediana 

 A mediana é outra das medidas de localização que se caracteriza por transmitir a 

informação sobre o valor que ocupa o lugar central da distribuição, desde que se 

considerem todos os dados ordenados por ordem crescente ou decrescente. Note-se que 

é uma medida que apenas se pode aplicar em dados de variáveis quantitativas.  

 O conceito de mediana foi avaliado nos dois momentos prévios, no terceiro e 

quarto testes e nos dois testes globais. Nos dois momentos prévios, a percentagem de 

respostas certas rondou os 33%, assumindo-se como o valor mais baixo dos quatro 

agrupamentos (Gráfico 6.1.23). No terceiro teste, incluso nos três primeiros testes, 

foram obtidas 62,5% de respostas correctas, traduzindo-se numa evolução positiva de 

quase 30 pp., relativamente aos momentos prévios. No quarto teste e nos testes globais, 

notou-se um decréscimo no valor percentual das respostas correctas obtidas, totalizando 

50% e 39,3%, respectivamente.  
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Gráfico 6.1.23 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de 
Mediana  

 

6.1.11. Classe Mediana 

 A classe mediana surge no tratamento de dados quantitativos contínuos de uma 

distribuição. Com recurso à construção do polígono de frequências relativas 

acumuladas, começa-se por determinar o valor da mediana, à qual corresponde a 

frequência relativa acumulada de 50%. Seguidamente, dado que o valor obtido pertence 

a uma das classes da distribuição, define-se a classe mediana.      

 O conceito de classe mediana foi avaliado no primeiro momento prévio, no 

quarto teste e nos testes globais. No primeiro momento prévio, a percentagem de 

respostas afirmativas rondou os 11%, assumindo-se como o valor mais baixo dos três 

momentos (Gráfico 6.1.24). No quarto teste foram obtidas 40% de respostas correctas, 

traduzindo-se numa evolução positiva de 29pp, relativamente ao momento prévio. Nos 

testes globalizantes, verificou-se um declínio na percentagem de respostas certas, 

totalizando 13,3%. 
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Gráfico 6.1.24 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Classe 

Mediana 
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6.1.12. Moda 

 A moda é mais uma das medidas de localização que se distingue por definir o 

valor mais frequente numa distribuição, ou seja, ao tomar conhecimento das 

frequências absolutas, a moda será o valor ao qual corresponde o maior valor da 

frequência absoluta.  

 O conceito de moda foi avaliado em todos os momentos prévios e de avaliação, 

excepto no primeiro e quinto testes. Nos dois momentos prévios, a percentagem de 

respostas afirmativas e certas rondou os 37%, assumindo-se como o valor mais baixo 

dos quatro agrupamentos (Gráfico 6.1.25). No segundo e terceiro teste foram obtidas 

57,4% de respostas correctas, traduzindo-se numa evolução positiva de 27,4 pp., 

relativamente aos momentos prévios. De salientar que, de acordo com o Gráfico 6.1.26, 

não foram sentidas grandes variações no número de respostas correctas entre os dois 

testes. No quarto teste, onde se realizaram duas questões simples, foram apenas obtidas 

cerca de 43% de respostas correctas, reduzindo ligeiramente o valor percentual de 

respostas certas, relativamente aos três primeiros testes. Nos testes globais, notou-se 

novamente um decréscimo ligeiro no valor percentual das respostas correctas obtidas, 

totalizando 40%. Porém, ao analisar o Gráfico 6.1.27, verifica-se que apenas no 

primeiro teste global foram dadas respostas correctas, apesar de só representarem 

46,2%, enquanto que no segundo não foram dadas nenhumas. Assim, pode-se dizer que 

entre o quarto teste e o teste global, a percentagem de respostas correctas acentuou-se 

neste último, embora com uma ligeira diferença. 
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Gráfico 6.1.25 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Moda  
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Gráfico 6.1.26 – Percentagem de respostas correctas a 
questões relacionadas com o conceito  
de Moda no segundo e terceiro teste 

Gráfico 6.1.27 – Percentagem de respostas correctas a 
questões relacionadas com o conceito  

de Moda no primeiro e segundo testes globais 
 

6.1.13. Classe Modal 

 A classe modal surge no tratamento de dados quantitativos contínuos de uma 

distribuição. Os dados aos se encontrarem agrupados em classes, permitem definir a 

classe que apresenta o maior efectivo ou frequência absoluta, ou seja, a classe modal.   

 O conceito de classe modal foi avaliado, à semelhança da classe mediana, no 

primeiro momento prévio, no quarto teste e nos testes globais. No primeiro momento 

prévio, a percentagem de respostas certas rondou os 11%, assumindo-se como o valor 

mais baixo dos três momentos (Gráfico 6.1.28). No quarto teste foram obtidas 85,7% de 

respostas correctas, traduzindo-se numa evolução positiva de 75 pp., relativamente ao 

momento prévio. Nos testes globalizantes, verificou-se um declínio na percentagem de 

respostas certas, cujo valor percentual se situou nos 53,3%. Mas, de acordo com a 

informação da Gráfico 6.1.29, a diferença é atenuada entre o quarto e o primeiro teste 

global, visto que no segundo teste global não se contabilizaram respostas correctas. 
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Gráfico 6.1.28 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de Classe 
Modal 
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Gráfico 6.1.29 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito  

de Classe Modal nos dois testes globais 
 

6.1.14. Quartis e Diagrama de Extremos e Quartis 

 Outra medida de interesse para o conhecimento de uma distribuição é a que se 

refere aos quartis. Do mesmo modo que a mediana separa a distribuição ordenada dos 

dados em duas partes com igual efectivo e igual frequência relativa acumulada, os 

quartis dividem a distribuição em quatro partes, correspondendo a cada um delas 25% 

do total dos dados ordenados.  

 Ao dispor os valores da mediana e dos quartis ordenados sobre um segmento de 

recta cujos extremos são o valor mínimo e máximo da distribuição, pode-se traçar um 

diagrama que se denomina por box-plot, diagrama de extremos e quartis ou caixa de 

bigodes.  

 Ambos os conceitos foram avaliados no primeiro momento prévio, no terceiro e 

quarto testes e nos testes globais. De acordo com o Gráfico 6.1.30, no primeiro 

momento prévio, a percentagem de respostas certas rondou os 11%. No terceiro teste 

obtiveram-se 52,4% de respostas correctas, ao invés do quarto teste com 27,9%. 

Registou-se, assim, uma quebra de cerca de 25% na percentagem de respostas certas. 

Nos testes globalizantes, acentuou-se novamente um declínio na percentagem de 

respostas certas, cujo valor percentual se situou nos 17,9%.  
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Gráfico 6.1.30 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com os conceitos de 

Quartis e Diagrama de Extremos e Quartis 
 

6.1.15. Tipo de Distribuição dos Dados 

 A consideração das três medidas de localização – média, moda e mediana – 

permite estabelecer relações entre elas, as quais, por sua vez, caracterizam as 

distribuições dos dados. Combinando o conhecimento dos valores das três medidas é 

possível enquadrar os valores das mesmas e definir se a distribuição é simétrica ou 

assimétrica à direita ou à esquerda.  

Estes conceitos foram avaliados no segundo momento prévio, no terceiro teste e 

no segundo teste global. Da observação do Gráfico 6.1.31 constata-se que nos 

momentos prévios e nos testes globais não houve qualquer tipo de resposta correcta; o 

único momento de avaliação que apresentou respostas certas nas duas questões 

colocadas foi no terceiro teste, com 41, 1%.   
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Gráfico 6.1.31 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com os conceitos 

 de Distribuição Simétrica ou Assimétrica 
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Medidas de Dispersão 

 As medidas de dispersão de uma distribuição constituem uma forma de avaliar a 

dispersão ou variabilidade dos dados, de modo a proceder correctamente na explicação 

de um fenómeno ou acontecimento. As medidas que são alvo de estudo no ensino 

secundário são a amplitude, a variância, o desvio-padrão e a amplitude interquartis. 

6.1.16. Amplitude 

 A amplitude resulta da diferença entre o valor maior e o menor do conjunto de 

dados da distribuição. A amplitude ao ser uma medida que é insensível a qualquer 

variação dos valores intermédios e devido ao facto de a presença de uma única 

observação muito alta ou muito baixa ter uma grande influência sobre os seus valores, 

não constitui uma medida segura para avaliar a dispersão dos dados. 

 O conceito de amplitude foi avaliado no terceiro teste e nos testes globais. 

Quanto aos momentos prévios, os alunos apenas referiram no primeiro momento prévio 

se tinham conhecimento do termo e se sabiam aplicá-lo numa determinada situação, o 

que se traduziu em 3,7% de respostas afirmativas (Gráfico 6.1.32). No terceiro teste, da 

única questão colocada, apenas se obtiveram 21,4% de respostas correctas. Do mesmo 

modo, nos testes globais, a percentagem de respostas certas foi bastante reduzido, visto 

que das questões colocadas apenas 6,7% realizaram correctamente o que era 

pretendido.  
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Gráfico 6.1.32 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com o conceito de 
Amplitude 
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6.1.17. Variância e Desvio-Padrão 

 A variância é uma medida que permite avaliar o grau de dispersão dos valores 

da variável em relação à média. Porém, a sua interpretação, em situações concretas, 

levanta problemas, pois os valores que apresenta não estão expressos na mesma 

unidade de medida. De modo a responder a esta exigência surge o desvio-padrão. 

 O desvio-padrão, ao ser a raiz quadrada positiva da variância, é a medida de 

dispersão mais utilizada, não só por levar em consideração todos os dados, mas também 

por estar expressa nas mesmas unidades dos valores da variável.  

Os conceitos de variância e desvio-padrão foram avaliados no terceiro teste e 

nos testes globais. Quanto aos momentos prévios, apenas 5,6% dos alunos referiram no 

primeiro momento prévio que detinham conhecimento acerca do termo e que sabiam 

aplicá-lo numa determinada situação (Gráfico 6.1.33). No terceiro teste, 56% dos 

alunos responderam correctamente às três questões colocadas, traduzindo-se numa 

evolução positiva no domínio do conceito (Gráfico 6.1.34). Desta percentagem de 

respostas, note-se que, de acordo com o Gráfico 6.1.34, a primeira e terceira questão 

reuniu cerca de 72% de respostas certas, enquanto que a segunda ficou-se pelos 25%, 

dado que esta última obrigava a uma interpretação de um gráfico de barras para ser 

respondida convenientemente. No quarto teste, apenas 40 % dos alunos responderam 

convenientemente à única questão colocada, revelando um declínio na aplicabilidade do 

conceito. Nos testes globalizantes, verificando-se uma redução de 20% em relação ao 

agrupamento do quarto e quinto testes, apenas se obtiveram 20% de respostas correctas. 
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Gráfico 6.1.33 – Percentagem de respostas correctas a questões relacionadas com os conceitos  
de Variância e Desvio-Padrão 
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Gráfico 6.1.34 – Percentagem de respostas correctas às três questões relacionadas com os conceitos  

de Variância e Desvio-Padrão no terceiro teste 
 
 

6.1.18. Amplitude Interquartil 

 A diferença entre quartis, nomeadamente entre o terceiro e o primeiro, define 

uma outra medida de dispersão: a amplitude interquartil. Esta medida não é afectada 

pela existência de um número pequeno de observações discrepantes. No entanto, tem a 

desvantagem de não reflectir o conjunto de todos os dados, visto que só contém 50% 

dos valores centrais da amostra. 

 O cálculo da amplitude interquartil foi requerido aos alunos no terceiro teste e 

no primeiro teste global. Mas, precedentemente, os alunos referiram se havia algum 

domínio do conceito no primeiro momento prévio, que se traduziu em 3,7% respostas 

afirmativas. No que diz respeito à percentagem de respostas correctas nos três primeiros 

testes, há a contabilizar 50%, o que traduz uma evolução satisfatória na aquisição e 

compreensão do conceito. Menos satisfatória foi a percentagem de respostas no 

primeiro teste global, ao só se registarem 15,4% de respostas correctas (Gráfico 6.1.35) 

3.7%

50.0%

15.4%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

Mom. Prévios Três primeiros
testes

Quarto e quinto
testes

Testes globais

 
Gráfico 6.1.35 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas 

com o conceito de Amplitude Interquartil 
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Distribuições Bidimensionais 

 A unidade temática Estatística do ensino secundário não assenta apenas no 

estudo de distribuições estatísticas com uma só variável. A introdução ao estudo de 

duas variáveis, salientando o interesse em analisar o modo como duas ou mais variáveis 

estão relacionadas entre si, é alvo de estudo no final da unidade. 

 Os alunos são colocados perante dados bivariados quantitativos e qualitativos. 

Com os dados referentes a variáveis quantitativas, os alunos deverão representar os 

dados convenientemente num diagrama de dispersão, esboçar a recta de regressão 

linear, definir o tipo de correlação existente entre as variáveis e calcular o coeficiente 

de correlação das mesmas. Com os dados referentes a variáveis qualitativas, os alunos 

deverão interpretar as situações colocadas de acordo com a informação expressa numa 

tabela de contingência. 

6.1.19. Diagrama de Dispersão 

 A representação gráfica de dados bivariados, em que cada par de dados ),( ii yx é 

representado por um ponto de coordenadas ),( ii yx , num sistema de eixos coordenados 

é designada por diagrama de dispersão ou gráfico de correlação. A esta representação 

ainda é acrescentado o ponto médio da nuvem de pontos ou o centro de gravidade, ou 

seja, o ponto cuja abcissa é x  – a média dos valores da primeira variável – e cuja 

ordenada é y  – a média da segunda variável.  

 Da observação do Gráfico 6.1.36, realça-se a percentagem de respostas correctas 

obtidas no quinto teste, da qual se depreende uma total compreensão e aplicação do 

conceito, Os testes globais revelaram que a aplicabilidade do conceito apenas tinha sido 

conseguido por 50% dos alunos. 
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Gráfico 6.1.36 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas 

com o conceito de Diagrama de Dispersão 
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6.1.20. Recta de Regressão 

 O esboço da recta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos representados no 

diagrama de dispersão e que passa pelo centro de gravidade é denominado por recta de 

regressão linear. Deste modo, estuda-se a correlação entre duas variáveis quantitativas 

e realizam-se previsões de uma variável em função da outra. 
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Gráfico 6.1.37 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas 

com o conceito de Recta de Regressão 
  

 Da avaliação das aptidões que os alunos demonstraram ao responder às questões 

realizadas no quinto teste e no segundo teste global, observou-se que, de acordo com o 

Gráfico 6.1.37, 92,6% dos alunos responderam correctamente no quinto teste e 50% no 

teste global.  

 

6.1.21. Coeficiente de Correlação 

 A medição do grau de dependência entre duas variáveis pode ser realizado 

através do cálculo do valor numérico do coeficiente de correlação linear. Este 

coeficiente toma valores que variam entre -1 e 1: a correlação é positiva e a 

dependência entre as variáveis será tanto mais forte quanto mais próximo estiver de 1; a 

correlação é negativa e tanto mais forte quanto mais próximo estiver de -1; os valores -

1 e 1 são atingidos quando a recta de regressão contém todos os pontos da nuvem; e o 

valor 0 traduz a ausência de correlação entre as variáveis.  
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Gráfico 6.1.38 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas 

com o conceito de Coeficiente de Correlação 
 

 As questões realizadas ao longo dos variados momentos de avaliação obtiveram, 

tal como se pode observar no Gráfico 6.1.38, 66,2% de respostas correctas no quinto 

teste e 25% no segundo teste global. Tendo em conta que no primeiro momento prévio 

não houve respostas afirmativas acerca do domínio do conceito de coeficiente de 

correlação, pode-se afirmar que houve uma compreensão aceitável do mesmo, dados os 

valores obtidos no quinto teste. 

6.1.22. Tabelas de Contingência 

 A organização da informação correspondente a dados qualitativos bivariados 

pode ser expressa numa tabela de contingência, onde os dados podem ser organizados 

de acordo com dois critérios ou classificações marginais. 

 Os momentos de avaliação onde surgiram questões referentes à interpretação de 

tabelas de contingência foram o quinto teste e o segundo teste global. No primeiro 

momento prévio realizou-se, ainda, o levantamento dos alunos que detinham 

conhecimento acerca do termo em análise, o que se traduziu em nenhuma resposta 

afirmativa. Da observação do Gráfico 6.1.39, constata-se que apenas no quinto testes se 

registaram cerca de 57% de respostas correctas às questões relacionadas com as tabelas 

de contingência, visto que no segundo teste não houve qualquer registo. 
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Gráfico 6.1.39 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas 
com o conceito de Tabelas de Contingência 

 

6.2. Análise da percentagem de respostas nos diferentes momentos 

 Ao longo da exposição do tratamento estatístico descritivo dos conceitos 

abordados e avaliados nos diferentes momentos de recolha de informação, analisaram-

se cada um dos conceitos. Ao realizar a análise individualizada de cada conceito nos 

diversos momentos, não se consegue percepcionar quais os conceitos que se destacaram 

mais nos diferentes momentos. 

 Em conformidade com o realizado anteriormente, para analisar quais os 

conceitos que mais ou menos se destacaram nos diferentes momentos, realizar-se-á uma 

análise, agrupando em quatro grupos os dois momentos prévios, os três primeiros 

testes, o quarto e quinto testes e os testes globais. 

  

6.2.1. Momentos Prévios 

Do conjunto de respostas afirmativas no primeiro momento prévio e das 

respostas correctas do segundo, pode-se constatar que, de acordo com o Gráfico 6.2.1.1, 

os conceitos relacionados com censos, sondagens, variável qualitativa se encontram 

acima dos 60%. O conceito de amostra é representativo de 50% de respostas, seguindo-

se os conceitos de população e média, com valores próximos de 39%. Dos restantes 

conceitos analisados, para além de se realçar que estes assumem respostas com valores 

inferiores a 39%, há a destacar a percentagem de repostas nulas obtidas nos conceitos 

de unidade estatística, função cumulativa, tipo de distribuição estatística, diagrama de 

dispersão, recta de regressão, coeficiente de correlação e tabela de contingência, o que 

se traduz por um total desconhecimento dos conceitos por parte dos alunos. 
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Gráfico 6.2.1.1 – Percentagem de respostas afirmativas e correctas às questões relacionadas com todos 

os conceitos abordados na unidade temática relativa à Estatística nos momentos prévios 
 

6.2.2. Primeiros três testes 

 Posteriormente à recolha de informação acerca dos conceitos que os alunos 

detinham de anos anteriores, deu-se início à exposição e exemplificação dos conteúdos 

programáticos inclusos no programa. Ao longo da leccionação realizaram-se diferentes 

fichas de avaliação, para tomar conhecimentos dos conteúdos apreendidos pelos alunos. 

Das fichas realizadas, neste tópico analisar-se-ão as três primeiras, que avaliaram um 

conjunto vasto de conceitos excepto os relacionados com os dados agrupados em 

classes e as distribuições bivariadas.  

Da análise do Gráfico 6.2.2.1 pode-se afirmar que houve um aumento 

significativo no número de conceitos que obtiveram uma percentagem igual ou superior 

a 50%, relativamente aos momentos prévios e após a leccionação. De entre estes 

conceitos há a destacar: censos, sondagens, gráficos, tabela de frequências, média, 

população, mediana, moda, característica estatística, variância, desvio-padrão, quartis 

e amplitude interquartil. Exceptuando os conceitos cuja leccionação não tinha ainda 

sido ainda efectuado no período em que decorreram estes três testes – que se encontram 

representados no gráfico com 0% de respostas correctas –, os restantes conceitos têm 

valores percentuais a variar entre 45% e os 10%, sendo função cumulativa o conceito 

que obteve menos respostas convenientes. 
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Gráfico 6.2.2.1 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas com todos os conceitos 

abordados na unidade temática relativa à Estatística nos três primeiros testes 
 

   

6.2.3. Quarto e Quinto Testes  

 Os conteúdos programáticos testados na quarta e quinta ficha de avaliação 

referiram-se ao cálculo e interpretação de todas as medidas estatísticas de dados 

agrupados em classes e das distribuições bidimensionais.  Por conseguinte, de acordo 

com o Gráfico 6.2.3.1, os conceitos de população, amostra, unidade estatística, 

característica estatística, variável quantitativa, variável qualitativa, censos e 

sondagens, amplitude amostral, amplitude interquartil, tipo de distribuição estatística e 

função cumulativa não foram alvo de avaliação em nenhum destes dois momentos.  

De entre os conceitos avaliados, o referente ao diagrama de dispersão reuniu a 

totalidade de respostas correctas. De seguida, entre os 80% e 100% variaram os 

conceitos de média, classe modal e recta de regressão. Os restantes conceitos 

obtiveram percentagens de respostas que variavam entre os 70% e os 25%, a saber, por 

ordem decrescente: tabela de frequências, coeficiente de correlação, tabela de 

contingência, mediana, moda, classe mediana, variância, desvio-padrão, gráficos e 

quartis.  
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Gráfico 6.2.3.1 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas com todos os conceitos 

abordados na unidade temática relativa à Estatística no quarto e quinto teste 
  

6.2.4. Testes Globais 

 Os testes globalizantes foram realizados em fases diferentes e agruparam, 

sempre, a totalidade dos conteúdos programáticos abordados até à data da realização do 

teste.  

O primeiro teste globalizante realizou-se após os três primeiros testes para os 

alunos que detinham uma média negativa dos três testes anteriores. Deste modo, foram 

avaliados todos os conceitos excepto os referentes às distribuições bidimensionais e o 

da função cumulativa e do tipo de distribuição.  

O segundo teste globalizante realizou-se para os alunos que estavam na 

perspectiva de obterem uma nota negativa no final de trimestre. Assim sendo, foram 

avaliados os mais variados conceitos abrangidos na unidade temática toda. 

Da observação o Gráfico 6.2.4.1 começa-se por destacar as posições dos 

conceitos de unidade estatística, censo e sondagem, tipo de distribuição, tabela de 

contingência e função cumulativa. À excepção da tabela de contingência, os restantes 

conceitos não foram incluídos na ficha de avaliação, pelo que se conclui que nenhum 

dos alunos avaliados respondeu correctamente à questão relacionada com a tabela de 

contingência. Das respostas certas que representam valores abaixo dos 30%, há a 

salientar as que se referem à amplitude amostral, à amplitude interquartil, à classe 
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mediana, aos quartis, à variância, ao desvio padrão e ao coeficiente de correlação. Dos 

conceitos próximos a 40% de respostas correctas e abaixo dos 50%, há a destacar os 

conceitos de gráficos, mediana, moda, variável qualitativa, média, recta de regressão e 

diagrama de dispersão. Acima dos 50% registaram-se os seguintes valores: classe 

modal e variável quantitativa com 53,3%, tabela de frequências com 53,6%, amostra 

com 53,8%, característica estatística com 60% e população com 73,3%. 

M edianaM oda

Diagrama de Dispersão

Tipo de Distribuição

Função Cumulat ivaCensos /  Sondagens

Tabela de Frequências

Var. Qualitat iva

Característ ica Estatíst ica

Unidade Estatíst ica

Gráf icos

M édia

Var. Quant itat iva

Ampl. Amostral

Ampl. Interquart il

Amostra

População

Recta de regressão

Coef. De Correlação

Tabela de Cont ingência

Quart is

Variância/D-Padrão

Classe M odal

Classe M ediana

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

 
Gráfico 6.2.4.1 – Percentagem de respostas correctas às questões relacionadas com todos os conceitos 

abordados na unidade temática relativa à Estatística nos testes globais 
 

6.3. Análise Multivariada dos Conceitos Abordados 

  Das diferentes aplicações realizadas aos alunos, das quais se recolheram as mais 

diversas aferições de conhecimentos, foram registadas as respostas dadas a todas as 

questões colocadas nos diferentes momentos (avaliação e recolha de dados).  

 O registo realizado encontra-se devidamente identificado com uma codificação 

que garante a unicidade de associação à questão colocada.  

 De entre as respostas dadas, apenas foram diferenciadas as respostas correctas e 

afirmativas – primeiro momento prévio – das incorrectas e não respondidas. Ou seja, 

caso a resposta esteja correcta ou afirmativa, esta fica identificada com a codificação 

dada à questão mais a letra “Y”; no caso dos alunos terem respondido erradamente à 

questão, ou simplesmente, não tenha respondido, será identificada com a codificação 

dada à questão mais a letra “N”. Note-se que, o facto de não diferenciar as respostas 
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erradas das ‘não-respostas’ fundamenta-se com a pouca pertinência para o estudo em 

questão, visto que se quer analisar a evolução na apreensão dos conceitos abordados ao 

longo a unidade temática Estatística.  

 Posteriormente à análise univariada, com recurso ao software SAS, foi realizada 

uma Análise de Correspondências Múltiplas, através da qual as repostas obtidas, 

devidamente codificadas, permitiram obter um conjunto diferenciado de outputs. Após 

a conversão do ficheiro de dados numa tabela de Burt e a selecção do número de 

dimensões a considerar no estudo, o SAS calcula as coordenadas, a massa, a qualidade, 

a inércia relativa, as contribuições relativas, as contribuições absolutas e gráficos onde 

são projectados os perfis obtidos.   

 De acordo com a ACM realizada sobre os dados no software indicado, um dos 

outputs refere-se a uma tabela que sumaria as contribuições parciais das modalidades 

para a inércia. As categorias que melhor explicam a inércia em cada dimensão e a 

definição da dimensão para a qual cada modalidade contribui mais para a inércia são 

informações que vêm sintetizadas em colunas definidas por Best 1 até Best n (onde n é 

a dimensão) e por Best; de salientar que esta última coluna contém o número da 

dimensão que mais contribui para a inércia de cada modalidade. Assim, no primeiro 

eixo só serão consideradas as modalidades que contribuam mais para inércia nesse eixo, 

ou seja, as modalidades que apresentem o valor 1 nas células correspondentes ao Best1 

e Best; no segundo eixo só serão consideradas as modalidades que apresentem o valor 2 

nas células correspondentes ao Best2 e Best; nas dimensões seguintes, procede-se de 

igual modo, tendo em conta a dimensão em análise. As modalidades que apresentem 

valores distintos nas células correspondentes ao Bestn e Best não serão alvo de análise, 

pelo que se excluem automaticamente do estudo.   

 À semelhança do que foi explicado anteriormente, a análise multivariada neste 

estudo vai compreender quatro contextualizações diferentes: a primeira compreende os 

dois momentos que antecederam a qualquer exposição de conteúdos programáticos 

subjacentes à unidade temática em estudo; a segunda abrange os três primeiros testes 

onde os alunos demonstraram o domínio dos conceitos e procedimentos abordados nas 

aulas leccionadas; a terceira diz respeito aos quarto e quinto testes onde foram 

avaliados apenas os conceitos leccionados após o terceiro teste; e a quarta cinge-se aos 

testes globalizantes realizados pelos alunos que apresentavam uma avaliação 

insuficiente nos restantes testes. 
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6.3.1 Momentos Prévios 

 A análise do primeiro e segundo momentos prévio, que se baseou na aplicação 

de dois questionários, envolveu 67 variáveis e, tendo em conta as modalidades de 

resposta, resultaram 125 modalidades. Deste modo, tem-se que Q = 67 e J = 125. 

 O número de indivíduos que contribuem para a análise é igual a 29, pelo que 

29=n . 

 Da informação obtida pelo SAS, apesar de QJ − definir o número de valores 

próprios, apenas são conhecidos 28 valores próprios, sendo a sua soma 

86567,0=
−
Q

QJ . Adicionalmente, é transmitida informação acerca das taxas de inércia 

associadas aos eixos. Porém, como as taxas de inércia obtidas apresentavam valores 

inferiores a 15% optou-se por modificar as taxas de inércia iniciais (ver Anexo 4).  

 No Quadro 6.3.1.1 apresentam-se as taxas de inércia iniciais e as modificadas 

associadas aos três primeiros eixos, visto que a taxa de inércia modificada acumulada é 

igual a 70,89%, valor que se considera razoável.  

  Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 
Valores próprios 0.12731 0.09695 0.07889 

Taxa de inércia (%) 14.71 11.2 9.11 
Taxa de inércia acumulada (%) 14.71 25.91 35.02 
Taxa de inércia modificada (%) 38.1773 20.3387 12.3694 

Taxa de inércia modificada acumulada (%) 38.1773 58.516 70.8854 
 

Quadro 6.3.1.1 – Valores Próprios, percentagem de inércia inicial e modificada na ACM relativa aos 
Momentos Prévios 

 

 A contribuição significativa de cada uma das modalidades para a construção dos 

eixos e das respectivas coordenadas será apresentada no Anexo 3. Porém, para 

interpretar as relações existentes entre as contribuições de cada modalidade em cada um 

dos eixos, sintetizar-se-á a informação nos quadros 10, 11, 12, 13 e 14 (Anexo 5).   

 O número de categorias cujas contribuições para o primeiro eixo são maiores do 

que a média, ou seja, 008,0
125

11
==

J
, é igual a 21. O conjunto de questões 

significativas explica perto de 52.13% da inércia total deste eixo.  

 O primeiro eixo é o eixo que opõe no lado positivo 12 modalidades contra 9 no 

lado negativo. No lado positivo deste eixo vêm representadas as respostas correctas às 

questões relativas a variáveis quantitativas (Q230Y, Q106Y), à moda (Q215Y), à 

amostra (Q218Y, Q103Y), à frequência absoluta (Q108Y), à frequência relativa 
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(Q109Y), à população estatística (Q217Y), ao gráfico de barras (Q232Y), ao desvio-

padrão (Q129Y), à média (Q216Y) e à tabela de frequências (Q231Y). No lado 

negativo há destacar as repostas erradas ou inexistentes às questões relacionadas com 

os conceitos de amostra (Q103N), frequência absoluta (Q108N), tabela de frequências 

(Q231N), frequência relativa (Q109N), média (Q216N), moda (Q215N), amostra 

(Q218N, Q221N) e variável qualitativa (Q229N). 

 O número de categorias cujas contribuições para o segundo eixo são maiores do 

que a média, ou seja, 008,0
125

11
==

J
, é igual a 27. O conjunto de questões 

significativas explica perto de 68.86% da variabilidade total deste eixo. 

 A inércia do segundo eixo coloca no lado positivo do eixo 15 modalidades. As 

modalidades assentes no semi-eixo positivo correspondem às respostas correctas ou 

afirmativas associadas aos conceitos de população estatística (Q102Y), pictograma 

(Q117Y), classe mediana (Q123Y), classe modal (Q124Y), universo estatístico 

(Q101Y), característica estatística (Q104Y), tabela de frequências (Q107Y), 

frequência absoluta acumulada (Q110Y), frequência relativa acumulada (Q111Y) e 

histograma (Q116Y), e às respostas erradas ou inexistentes com as questões relativas 

aos conceitos de variável contínua (Q223N), média (Q236N), característica estatística 

(Q219N), amostra (Q222N) e variável qualitativa (Q225N). As modalidades assentes 

no semi-eixo negativo correspondem as repostas erradas ou inexistentes de questões 

relacionadas com os conceitos de universo estatístico (Q101N) e população estatística 

(Q102N), e com respostas correctas ou afirmativas relativas a amplitude (Q130Y), 

variável quantitativa contínua (Q223Y, Q224Y, Q228Y), média (Q235Y), mediana 

(Q214Y), variável quantitativa (Q220Y), amplitude interquartil (Q132Y), 

característica estatística (Q219Y) e amostra (Q222Y).  

 O terceiro eixo factorial ao possuir uma taxa de inércia de 12,37% (inércia 

corrigida), apresenta 21 modalidades cujas contribuições para o terceiro eixo são 

maiores do que a média. O conjunto de questões significativas explica perto de 66.44% 

da variabilidade total deste eixo. 

 A variabilidade do terceiro eixo, explicada por 21 modalidades que 

correspondem a 66.44%, coloca no lado positivo do eixo 12 modalidades. As 

modalidades assentes no semi-eixo positivo correspondem às respostas correctas 

associadas aos conceitos de diagrama de extremos e quartis (Q127Y), tipo de 

distribuição (Q240Y), variável quantitativa discreta (Q105Y), amplitude amostral 
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(Q131Y), frequência absoluta (Q203Y) e variável quantitativa contínua (Q227Y), e às 

respostas erradas ou inexistentes com as questões relativas aos conceitos de gráfico de 

barras (Q114N, Q204N), mediana (Q121N), sondagens (Q113N), média (Q120N) e 

moda (Q122N). As modalidades assentes no semi-eixo negativo correspondem às 

repostas erradas ou inexistentes de questões relacionadas com os conceitos de variável 

quantitativa contínua (Q227N) e tipo de distribuição (Q240N), e com respostas 

correctas relacionadas com média (Q120Y, Q233Y, Q234Y), mediana (Q121Y), 

quartis (Q125Y), gráfico de barras (Q204Y), variável quantitativa contínua (Q227Y) e 

moda (Q122Y).   

6.3.1.1. Interpretação dos planos factoriais 

Após a leitura dos quadros que se encontram no Anexo 5, torna-se importante 

analisar as relações existentes entre as modalidades com contribuições significativas 

para o primeiro, segundo e terceiro eixo. Porém, visto que o número de modalidades a 

representar seria de 69, o que se traduziria em alguma ilegibilidade para interpretar os 

planos, optou-se por sintetizar a informação relativa às coordenadas e contribuições, 

absolutas e relativas, nos diferentes eixos, através de um quadro (ver Anexo 5). Note-se 

que, apesar de existirem as diferentes modalidades de resposta nos diversos quadrantes, 

apenas se consideram relevantes para análise as respostas correctas ou afirmativas 

dadas pelos alunos. 

 O plano factorial referente aos dois primeiros eixos, que representa 51.58% da 

inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 21 modalidades no 1º Quadrante, 

15 no 2º Quadrante, 9 no 3º Quadrante e 24 no 4º Quadrante. 

 No primeiro quadrante estão projectadas as respostas afirmativas e correctas 

associadas às questões relativas ao conceito de variável quantitativa discreta (Q105Y, 

Q230Y), amostra (Q103Y), frequência absoluta (Q108Y, Q203Y), frequência relativa 

(Q109Y), gráfico de barras (Q232Y), população estatística (Q102Y), pictograma 

(Q117Y), universo estatístico (Q101Y), característica estatística (Q104Y), tabela de 

frequências (Q107Y), frequência absoluta acumulada (Q110Y), frequência relativa 

acumulada (Q111Y), histograma (Q116Y), classe mediana (Q123Y), classe modal 

(Q124Y), média (Q120Y), mediana (Q121Y), quartis (Q125Y) e moda (Q122Y). 

 No quarto quadrante estão as repostas afirmativas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de variável quantitativa contínua (Q106Y, Q220Y, 

Q224Y, Q228Y, Q223Y, Q227Y), desvio-padrão (Q129Y), amostra (Q218Y, Q222Y, 
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Q233Y, Q234Y), tabela de frequências (Q231Y), moda (Q215Y), média (Q216Y, 

Q235Y), população estatística (Q217Y), amplitude amostral (Q130Y, Q131Y), 

amplitude interquartil (Q132Y), característica estatística (Q219Y), mediana (Q214Y), 

diagrama de extremos e quartis (Q127Y), gráfico de barras (Q204Y) e tipo de 

distribuição (Q240Y). 

 Após a descrição das principais características que configuram cada um dos 

perfis destacados no plano 1-2, observar-se-ão as alterações introduzidas pela terceira 

dimensão. 

 O plano factorial referente ao primeiro e terceiro eixo, que representa 50.55% da 

inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 22 modalidades no 1º Quadrante, 

14 no 2º Quadrante, 10 no 3º Quadrante e 23 no 4º Quadrante. 

 No primeiro quadrante estão projectadas as respostas afirmativas e correctas 

associadas às questões relativas ao conceito de variável quantitativa discreta (Q105Y, 

Q228Y, Q227Y), frequência absoluta (Q108Y, Q203Y), frequência relativa (Q109Y), 

gráfico de barras (Q232Y), população estatística (Q102Y, Q217Y), característica 

estatística (Q104Y, Q219Y), frequência absoluta acumulada (Q110Y), frequência 

relativa acumulada (Q111Y), histograma (Q116Y), amostra (Q218Y, Q222Y), tabela 

de frequências (Q231Y), média (Q216Y), amplitude amostral (Q130Y, Q131Y), 

diagrama de extremos e quartis (Q127Y) e tipo de distribuição (Q240Y). 

 No quarto quadrante estão as repostas afirmativas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de variável quantitativa contínua (Q106Y, Q230Y, 

Q220Y, Q224Y, Q223Y), amostra (Q233Y, Q234Y, Q103Y), moda (Q215Y, Q122Y), 

média (Q120Y, Q235Y), amplitude interquartil (Q132Y), característica estatística 

(Q219Y), mediana (Q214Y, Q121Y), gráfico de barras (Q204Y), pictograma 

(Q117Y), universo estatístico (Q101Y), tabela de frequências (Q107Y), classe 

mediana (Q123Y), classe modal (Q124Y) e quartis (Q125Y).  

 O plano factorial referente ao segundo e terceiro eixo, que representa 32.71% da 

inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 18 modalidades no 1º Quadrante, 

18 no 2º Quadrante, 15 no 3º Quadrante e 18 no 4º Quadrante. 

 No primeiro quadrante consolidam-se, relativamente aos planos 1-2 e 1-3, as 

projecções das respostas afirmativas e correctas associadas às questões relativas aos 

conceitos de variável quantitativa (Q105Y), frequência relativa (Q109Y), gráfico de 

barras (Q232Y), população estatística (Q102Y), característica estatística (Q104Y), 
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frequência absoluta acumulada (Q110Y), frequência relativa acumulada (Q111Y) e 

histograma (Q116Y).  

 No quarto quadrante consolidam-se, relativamente aos planos 1-2 e 1-3, as 

projecções as repostas afirmativas referentes às questões relacionadas com os conceitos 

de variável quantitativa (Q230Y), amostra (Q103Y), moda (Q122Y), média (Q120Y), 

mediana (Q121Y) e tabela de frequências (Q107Y).  

 

6.3.1.2. Interpretação do primeiro eixo factorial 

 De acordo com o quadro 11 (Anexo 5), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do primeiro eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa contribuição 

para a inércia (superior à média) totalizam 26, das 69 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às respostas 

erradas relacionadas com uma questão sobre a média (Q236N) e às correctas 

referentes a uma questão que abordava as medidas de localização (média, moda e 

mediana); 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas e 

absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas correctas ou afirmativas – 

relacionadas com os conceitos de gráfico de barras, média, tabela de frequências, 

população estatística, frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta 

acumulada, frequência relativa acumulada, desvio-padrão, variável quantitativa 

contínua, universo estatístico, amostra, moda e característica estatística – às 

modalidades referentes às respostas erradas ou não dadas – relacionadas com os 

conceitos de média, tabela de frequências, frequência absoluta, frequência relativa, 

amostra, moda e característica estatística. 

 Deste modo, tendo em conta o sinal da coordenada das modalidades 

contributivas a este eixo, é possível dizer que o mesmo traduz a oposição entre as 

respostas correctas e afirmativas a questões cujos conceitos implícitos os alunos 

declararam dominar, a as respostas negativas relativas ao total desconhecimento dos 

conceitos de amostra e moda.  
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6.3.1.3. Interpretação do segundo eixo factorial 

 De acordo com o quadro 12 (Anexo 5), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do segundo eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa contribuição 

para a inércia (superior à média) totalizam 30, das 69 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes ao total 

desconhecimento que alguns alunos demonstraram pelos conceitos de sondagem e 

gráfico de barras; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas e 

absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas correctas ou afirmativas – 

relacionadas com os conceitos de média, tabela de frequências, frequência relativa, 

frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, variável quantitativa 

(contínua e discreta), universo estatístico, moda, mediana, classe mediana, classe 

modal, amplitude interquartil, característica estatística, histograma e pictograma – 

com as modalidades referentes às respostas erradas ou não dadas – relacionadas com 

o total desconhecimento do conceito de população estatística e com as repostas 

erradas às questões cujos conceitos de média, amostra e característica estatística 

estavam em análise. 

 As modalidades presentes no primeiro e segundo eixos factoriais, alusivas aos 

conceitos de universo estatístico, frequência relativa, frequência absoluta acumulada, 

frequência relativa acumulada, moda e característica estatística permitem referir que 

são modalidades que apresentam correlações equivalentes sobre o primeiro e segundo 

eixo factorial.  

6.3.1.4. Interpretação do terceiro eixo factorial 

 De acordo com o quadro 13 (Anexo 5), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do segundo eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa 

contribuição para a inércia (superior à média) totalizam 23, das 69 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às 

respostas erradas ou não dadas e as correctas ou afirmativas referentes ao 

conceito de média; 
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• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas 

e absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas correctas ou afirmativas 

– relacionadas com os conceitos de média, frequência absoluta, variável 

quantitativa (contínua e discreta), população estatística, moda, mediana, classe 

mediana, classe modal, amplitude amostral, gráfico de barras e diagrama de 

extremos e quartis – com as modalidades referentes às respostas erradas ou não 

dadas – relacionadas com o desconhecimento dos conceitos de média, moda, 

mediana e sondagem e com as repostas erradas ou inexistentes às questões cujos 

conceitos de tipo de distribuição, gráfico de barras e variável quantitativa 

contínua estavam em análise. 

6.3.2. Primeiros três testes 

 A análise dos três primeiros momentos de avaliação, que se baseou na 

realização de três fichas de avaliação de conhecimentos, envolveu 71 variáveis e, tendo 

em conta as modalidades de resposta, resultaram 142 modalidades. Deste modo, tem-se 

que Q = 71 e J = 142. 

 O número de indivíduos que contribuem para a análise é igual a 29, pelo que 

29=n . 

 Da informação obtida pelo SAS apenas são conhecidos 28 valores próprios, 

sendo a sua soma 1=−
Q

QJ . Adicionalmente, é transmitida informação acerca das 

taxas de inércia associadas aos eixos. Porém, como as taxas de inércia obtidas 

apresentavam valores inferiores a 14% optou-se por modificar as taxas de inércia 

iniciais (ver Anexo 6) 

 No Quadro 6.3.2.1 apresentam-se as taxas de inércia iniciais e as modificadas 

associadas aos três primeiros eixos, visto que a taxa de inércia modificada acumulada é 

igual a 67,18%, valor que se considera razoável.  

  Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 
Valores próprios 0.13932 0.09568 0.07753 

Taxa de inércia (%) 13.93 9.57 7.75 
Taxa de inércia acumulada (%) 13.93 23.5 31.25 
Taxa de inércia modificada (%) 39.9628 16.9649 10.2569 

Taxa de inércia modificada acumulada (%) 39.9628 56.92769 67.1846 
 

Quadro 6.3.2.1 – Valores Próprios, percentagem de inércia inicial e modificada na ACM relativa aos 
Três Primeiros Testes 
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 A contribuição significativa de cada uma das modalidades para a construção dos 

eixos e das respectivas coordenadas será apresentada no Anexo 5. Porém, para 

interpretar as relações existentes entre as contribuições de cada modalidade em cada um 

dos eixos, sintetizar-se-á a informação nos quadros 16, 17, 18 e 19 (Anexo 7).   

 

 O número de categorias cujas contribuições para o primeiro eixo são maiores do 

que a média, ou seja, 0070422,0
142

11
==

J
, é igual a 42. O conjunto de questões 

significativas explica perto de 62.46% da variabilidade total deste eixo.  

 O primeiro eixo é o eixo que opõe no lado positivo 24 modalidades contra 18 no 

lado negativo. No lado positivo deste eixo vêm representadas as respostas correctas à 

questão relacionada com o conceito de variável quantitativa contínua (P1Q7BY) e com 

as respostas erradas ou inexistentes de questões relativas à amostra (P1Q11DN), à 

variável quantitativa (P1Q13B’’N), à tabela de frequências (P2Q10N, P2Q13AN), ao 

gráfico de barras (P2Q13BN), frequência relativa (P3Q9AN), à frequência absoluta 

(P3Q9BN), frequência relativa acumulada (P3Q9CN), à média (P3Q11AN), à moda 

(P3Q11BN), à mediana (P3Q11CN), amplitude interquartil (P3Q11DN), ao desvio-

padrão (P3Q11EN), ao diagrama de extremos e quartis (P3Q11FN), ao tipo de 

distribuição (P3Q11GN), unidade estatística (P1Q9B’N, P1Q9C’N, P1Q9A’N), à 

característica estatística (P1Q13CN), à população estatística (P2Q1N, P2Q9BN), à 

frequência absoluta acumulada (P3Q9DN) e ao pictograma (P2Q3N). No lado negativo 

há destacar as repostas correctas dadas as questões relacionadas com os conceitos de 

amostra (P1Q11DY), tabela de frequências (P2Q10Y, P2Q13AY), frequência relativa 

(P3Q9AY), frequência absoluta (P3Q9BY), frequência relativa acumulada (P3Q9CY), 

moda (P3Q11BY), mediana (P3Q11CY), amplitude interquartil (P3Q11DY), diagrama 

de extremos e quartis (P3Q11FY), tipo de distribuição (P3Q11GY), à unidade 

estatística (P1Q9A’Y, P1Q9B’Y, P1Q9C’N), característica estatística (P1Q13CY), 

população estatística (P2Q1Y), pictograma (P2Q3Y) e frequência absoluta acumulada 

(P3Q9DY).   

 O número de categorias cujas contribuições para o segundo eixo são maiores do 

que a média, ou seja, 008,0
125

11
==

J
, é igual a 32. O conjunto de questões 

significativas explica perto de 55.14 % da inércia total deste eixo. 
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 As 18 modalidades assentes no semi-eixo positivo correspondem às respostas 

correctas associadas aos conceitos de unidade estatística (P1Q6Y, P1Q2Y), 

característica estatística (P1Q13B’Y, P2Q9AY), amostra (P1Q13DY), moda 

(P2Q12CY), função cumulativa (P2Q13CY), tabela de frequências (P2Q11Y), e às 

respostas erradas ou inexistentes com as questões relativas aos conceitos de população 

estatística (P1Q9AN, P1Q13AN, P1Q9CN), gráfico de barras (P2Q9DN, P2Q6N), 

moda (P3Q2N, P2Q12BN), sondagem (P1Q13EN), tabela de frequências (P2Q12AN) e 

unidade estatística (P2Q2N). As modalidades assentes no semi-eixo negativo 

correspondem as repostas erradas ou inexistentes de questões relacionadas com os 

conceitos de característica estatística (P2Q9AN, P1Q13B’N), função cumulativa 

(P2Q13CYN), tabela de frequências (P2Q11N) e gráfico de barras (P2Q9D’’N), e às 

respostas correctas a questões relativas a população estatística (P1Q5Y, P1Q13AY), 

unidade estatística (P1Q9AY, P1Q9CY, P2Q2Y), moda (P2Q12BY, P3Q2Y), média 

(P3Q4Y) e sondagem (P1Q13EY).   

 O terceiro eixo factorial ao possuir uma taxa de inércia de 10,26% (inércia 

corrigida), apresenta 27 modalidades cujas contribuições para o terceiro eixo são 

maiores do que a média.  

 A variabilidade do terceiro eixo, explicada por 27 modalidades que 

correspondem a 71,64%, coloca no lado positivo do eixo 15 modalidades. As 

modalidades assentes no semi-eixo positivo correspondem às respostas correctas 

associadas aos conceitos de variável quantitativa discreta (P1Q7AY), gráfico circular 

(P2Q5Y, P2Q4Y) e gráfico de barras (P2Q7Y), e às respostas erradas ou inexistentes 

com as questões relativas aos conceitos de população estatística (P1Q1N), sondagem 

(P1Q3N), unidade estatística (P1Q9BN), amostra (P1Q11CN, P1Q11EN, P1Q11BN), 

frequência absoluta (P1Q12AN), frequência relativa (P1Q12BN, P1Q12CN), média 

(P3Q1N) e mediana (P3Q3N). As modalidades assentes no semi-eixo negativo 

correspondem as repostas erradas ou inexistentes de questões relacionadas com os 

conceitos de gráfico de barras (P2Q7N) e gráfico circular (P2Q5N, P2Q4N), e com 

respostas correctas relacionadas com população estatística (P1Q1Y), sondagem 

(P2Q3Y), população estatística (P1Q9BY), amostra (P1Q11CY), frequência absoluta 

(P1Q12AY), frequência relativa (P1Q12BY, P1Q12CY), mediana (P3Q3Y) e amostra 

(P1Q11BY).    
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6.3.2.2. Interpretação dos planos factoriais 

 O plano factorial referente aos dois primeiros eixos, que representa 56.93% da 

inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 28 modalidades no 1º Quadrante, 

25 no 2º Quadrante, 21 no 3º Quadrante e 27 no 4º Quadrante. 

 No primeiro quadrante estão projectadas as respostas correctas associadas à 

questão relativa ao conceito de unidade estatística (P1Q6Y).   

 No segundo quadrante estão as respostas correctas associadas aos conceitos de 

amostra (P1Q11BY), unidade estatística (P1Q2Y, P1Q13CY, P1Q9C’Y, P1Q9B’Y, 

P1Q9A’Y), tabela de frequências (P2Q11Y, P2Q10Y), função cumulativa (P2Q13CY), 

moda (P2Q12CY), característica estatística (P2Q9AY), variável quantitativa 

(P1Q13B’Y), frequência absoluta acumulada (P3Q9DY), tipo de distribuição 

(P3Q11GY), diagrama de extremos e quartis (P3Q11FY), amplitude interquartil 

(P3Q11DY), mediana (P3Q11CY), frequência relativa acumulada (P3Q9CY), 

frequência relativa (P3Q9AY) e frequência absoluta (P3Q9BY). 

 No terceiro quadrante estão as respostas correctas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de amostra (P1Q11DY), tabela de frequências 

(P2Q13AY), moda (P3Q11BY, P2Q12BY), população estatística (P2Q1Y, P1Q5Y, 

P1Q13AY, P1Q1Y), pictograma (P2Q3Y), unidade estatística (P1Q9AY, P1Q9BY, 

P1Q9CY, P2Q2Y), média (P3Q4Y), frequência absoluta (P1Q12AY), frequência 

relativa (P1Q12BY, P1Q12CY), mediana (P3Q3Y), gráfico circular (P2Q5Y, P2Q4Y) 

e gráfico de barras (P2Q7Y). 

No quarto quadrante estão as repostas afirmativas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de variável quantitativa contínua (P1Q7BY), moda 

(P3Q2Y), sondagem (P1Q13EY, P1Q3Y), amostra (P1Q11CY) e variável quantitativa 

discreta (P1Q7AY).   

 O plano factorial referente ao primeiro e terceiro eixo, que representa 50.22% da 

inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 29 modalidades no 1º Quadrante, 

22 no 2º Quadrante, 24 no 3º Quadrante e 26 no 4º Quadrante. 

No primeiro quadrante estão projectadas as respostas correctas relacionadas 

com o conceito de variável quantitativa discreta (P1Q7AY).   

 No segundo quadrante estão as repostas correctas associadas aos conceitos de 

unidade estatística (P1Q13CY, P2Q2Y), tabela de frequências (P2Q10Y, P2Q13AY), 

moda (P2Q12CY, P2Q12BY), variável quantitativa (P1Q13B’Y), frequência absoluta 

acumulada (P3Q9DY), amplitude interquartil (P3Q11DY), frequência relativa 
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acumulada (P3Q9CY), frequência relativa (P3Q9AY), amostra (P1Q11DY), população 

estatística (P2Q1Y, P1Q13AY), pictograma (P2Q3Y), gráfico circular (P2Q5Y, 

P2Q4Y) e gráfico de barras (P2Q7Y). 

 No terceiro quadrante estão as respostas correctas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de moda (P3Q11BY), população estatística (P1Q1Y, 

P1Q5Y), unidade estatística (P1Q9AY, P1Q9BY, P1Q9CY, P1Q2Y, P1Q9C’Y, 

P1Q9B’Y, P1Q9A’Y), média (P3Q4Y), frequência absoluta (P1Q12AY), frequência 

relativa (P1Q12BY, P1Q12CY), mediana (P3Q3Y), gráfico circular (P2Q5Y), amostra 

(P1Q13DY, P1Q11BY), tabela de frequências (P2Q11Y), função cumulativa 

(P2Q13CY), característica estatística (P2Q9AY), tipo de distribuição (P3Q11GY) e 

diagrama de extremos e quartis (P3Q11FY).   

 No quarto quadrante estão as respostas afirmativas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de variável quantitativa contínua (P1Q7BY), moda 

(P3Q2Y), sondagem (P1Q13EY, P1Q3Y), amostra (P1Q11CY) e unidade estatística 

(P1Q6Y).   

 O plano factorial referente ao segundo e terceiro eixo, que representa 27.22% da 

inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 27 modalidades no 1º Quadrante, 

24 no 2º Quadrante, 23 no 3º Quadrante e 27 no 4º Quadrante. 

 No segundo quadrante consolidam-se, relativamente aos planos 1-2 e 1-3, as 

projecções das respostas correctas associadas aos conceitos de unidade estatística 

(P2Q2Y), tabela de frequências (P2Q13AY), moda (P2Q12BY), amostra (P1Q11DY), 

população estatística (P2Q1Y, P1Q13AY), pictograma (P2Q3Y), gráfico circular 

(P2Q5Y, P2Q4Y) e gráfico de barras (P2Q7Y). 

 No terceiro quadrante consolidam-se, relativamente aos planos factoriais 

anteriores, as projecções das respostas correctas referentes às questões relacionadas 

com os conceitos de moda (P3Q11BY), população estatística (P1Q1Y, P1Q5Y), 

unidade estatística (P1Q9AY, P1Q9BY, P1Q9CY), média (P3Q4Y), frequência 

absoluta (P1Q12AY), frequência relativa (P1Q12BY, P1Q12CY) e mediana (P3Q3Y).  

 No quarto quadrante consolidam-se, relativamente aos planos factoriais 

anteriores, as projecções das respostas afirmativas referentes às questões relacionadas 

com o conceito de unidade estatística (P1Q6Y).  
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6.3.2.2. Interpretação do primeiro eixo factorial 

 De acordo com o quadro 16 (Anexo 7), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do primeiro eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa contribuição 

para a inércia (superior à média) totalizam 47, das 101 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às respostas 

erradas e correctas referentes ao cálculo de frequências absolutas e frequências 

relativas; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas e 

absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas correctas ou afirmativas – 

relacionadas com os conceitos de frequência relativa, unidade estatística, frequência 

relativa acumulada, frequência absoluta acumulada, tabela de frequências, variável 

quantitativa contínua, tipo de distribuição, amplitude interquartil, sondagem, 

amostra, frequência absoluta, mediana, gráfico circular, moda, pictograma e 

população estatística – com as modalidades referentes às respostas erradas ou não 

dadas – relacionadas com o reduzido domínio dos conceitos de moda, mediana, 

frequência absoluta, frequência relativa, frequência relativa acumulada, frequência 

absoluta acumulada, tabela de frequências, sondagem, unidade estatística, desvio-

padrão, diagrama de extremos e quartis, amplitude interquartil, tipo de distribuição, 

gráfico de barras, gráfico circular, pictograma, amostra e população estatística. 

 

6.3.2.3. Interpretação do segundo eixo factorial 

 De acordo com o quadro17 (Anexo 7), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do segundo eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa contribuição 

para a inércia (superior à média) totalizam 45, das 101 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às respostas 

correctas relacionadas com variável quantitativa contínua e com as respostas 

correctas e erradas relativas ao conceito de amostra; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas e 

absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas correctas ou afirmativas – 
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relacionadas com os conceitos de unidade estatística, tabela de frequências, variável 

quantitativa discreta, variável qualitativa, sondagem, amostra, gráfico circular, 

gráfico de barras, moda, média e população estatística – com as modalidades 

referentes às respostas erradas ou não dadas – relacionadas com o reduzido domínio 

dos conceitos de moda, variável qualitativa, característica estatística, frequência 

absoluta acumulada, tabela de frequências, sondagem, unidade estatística, função 

cumulativa, gráfico de barras, gráfico circular, pictograma e população estatística. 

 As modalidades presentes no primeiro e segundo eixos factoriais, alusivas aos 

conceitos de unidade estatística, sondagem, população estatística, gráfico circular e 

frequência absoluta acumulada, permitem referir que são modalidades que apresentam 

correlações equivalentes sobre o primeiro e segundo eixo factorial.  

6.3.2.4. Interpretação do terceiro eixo factorial 

 De acordo com o quadro 18 (Anexo 7), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do terceiro eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa contribuição 

para a inércia (superior à média) totalizam 31, das 101 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às respostas 

erradas ou inexistentes e as correctas referentes ao conceito de variável qualitativa, 

bem como, as respostas correctas associadas ao conceito de média; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas e 

absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas correctas ou afirmativas – 

relacionadas com os conceitos de unidade estatística, variável quantitativa discreta, 

frequência absoluta, frequência relativa, sondagem, amostra, gráfico circular, 

gráfico de barras e população estatística – com as modalidades referentes às 

respostas erradas ou não dadas – relacionadas com o reduzido domínio dos 

conceitos de amostra, frequência absoluta, frequência relativa, sondagem, unidade 

estatística, média, mediana, gráfico de barras, gráfico circular, pictograma e 

população estatística. 

 As modalidades presentes no primeiro, segundo e terceiro eixos factoriais, 

alusivas aos conceitos de pictograma, gráfico circular e gráfico de barras, permitem 

referir que são modalidades que apresentam correlações equivalentes sobre os eixos 

factoriais referidos. De salientar que à excepção do conceito de gráfico circular que 
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apresenta respostas correctas e erradas ou inexistentes, os restantes conceitos 

mencionados referem-se apenas às respostas erradas ou inexistentes às questões 

colocadas em cada um dos momentos. 

6.3.3. Quarto e quinto testes 

 A análise ao quarto e quinto momento de avaliação envolveu 39 variáveis e, 

tendo em conta as modalidades de resposta, resultaram 78 modalidades. Deste modo, 

tem-se que Q = 39 e J = 78. 

 O número de indivíduos que contribuem para a análise é igual a 29, pelo que 

29=n . 

 Da informação obtida pelo SAS apenas são conhecidos 28 valores próprios, 

sendo a sua soma 1=−
Q

QJ . Adicionalmente, é transmitida informação acerca das 

taxas de inércia associadas aos eixos. Apesar das taxas de inércia obtidas apresentarem 

valores inferiores a 40% optou-se por modificar as taxas de inércia iniciais (ver Anexo 

8) 

 No Quadro 6.3.3.1 apresentam-se as taxas de inércia iniciais e as modificadas 

associadas aos dois primeiros eixos, visto que a taxa de inércia modificada acumulada é 

igual a 92,97%, ficando apenas 7.03% da informação por explicar.  

  Eixo 1 Eixo 2 
Valores próprios 0.39598 0.15735 

Taxa de inércia (%) 39.6 15.73 
Taxa de inércia acumulada (%) 39.6 55.33 
Taxa de inércia modificada (%) 82.5312 10.4383 

Taxa de inércia modificada acumulada (%) 82.5312 92.9694 
 

Quadro 6.3.3.1 – Valores Próprios, percentagem de inércia inicial e modificada na ACM relativa ao 
Quarto e Quinto Testes 

 

 A contribuição significativa de cada uma das modalidades para a construção dos 

eixos e das respectivas coordenadas será apresentada no Anexo 9. Porém, para 

interpretar as relações existentes entre as contribuições de cada modalidade em cada um 

dos eixos, sintetizar-se-á a informação nos quadros 21, 22 e 23 (Anexo 9).   

 O número de categorias cujas contribuições para o primeiro eixo são maiores do 

que a média, ou seja, 0128205,0
78
11
==

J
, é igual a 34. O conjunto de questões 

significativas explica perto de 80.35% da inércia total deste eixo.  
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 O primeiro eixo é o eixo que opõe no lado positivo 23 modalidades contra 11 no 

lado negativo. No lado positivo deste eixo vêm representadas as respostas correctas à 

questão relacionada com o conceito de média (P4Q1Y, P4Q7AY, P4Q7EY, P4Q8CY), 

classe modal (P4Q2Y, P4Q8EY), mediana (P4Q5Y, P4Q8F’Y), quartis (P4Q6Y), 

tabela de frequências (P4Q7BY, P4Q7CY, P4Q7C’Y, P4Q8BY, P4Q8B’Y), 

histograma (P4Q7DY, P4Q8DY), moda (P4Q8E’Y), classe mediana (P4Q8FY), quartis 

(P4Q8GY, P4Q8G’Y), desvio-padrão (P4Q8HY) e coeficiente de correlação (P5Q2AY, 

P5Q2BY). No lado negativo há destacar as repostas erradas ou inexistentes às questões 

relacionadas com os conceitos de classe modal (P4Q2N, P4Q8EN), mediana (P4Q5N), 

tabela de frequências (P4Q7BN, P4Q7CN, P4Q7C’N, P4Q8BN, P4Q8B’N), média 

(P4Q8CN) e coeficiente de correlação (P5Q2AN, P5Q2BN). 

 O número de categorias cujas contribuições para o segundo eixo são maiores do 

que a média é igual a 23.  

 A inércia do segundo eixo, explicada por 23 modalidades que correspondem a 

81,36%, coloca no lado positivo do eixo 13 modalidades. As modalidades assentes no 

semi-eixo positivo correspondem às respostas correctas associadas ao conceito de 

classe mediana (P4Q4Y) e às respostas erradas ou inexistentes a questões relativas aos 

conceitos de diagrama de dispersão (P5Q1AN, P5Q3AN), coeficiente de correlação 

(P5Q1BN, P5Q2CN, P5Q3FN, P5Q3F’N), média (P5Q3BN), recta de regressão 

(P5Q3CN) e tabelas de contingência (P5Q4AN, P5Q4BIN, P5Q4BIIN, P5Q4BIIIN). 

As modalidades assentes no semi-eixo negativo correspondem às repostas erradas ou 

inexistentes a questões relacionadas com os conceitos de coeficiente de correlação 

(P5Q1BY, P5Q1B’Y, P5Q2CY, P5Q3FY, P5Q3F’Y), recta de regressão (P5Q3CY) e 

tabelas de contingência (P5Q4AY, P5Q4BIY, P5Q4BIIY, P5Q4BIIIY). 

6.3.3.1. Interpretação dos planos factoriais 

 O plano factorial referente ao primeiro e segundo eixo, que representa 92.97% 

da inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 22 modalidades no 1º 

Quadrante, 14 no 2º Quadrante, 10 no 3º Quadrante e 11 no 4º Quadrante. 

No primeiro quadrante estão projectadas as respostas correctas às questões 

relativas aos conceitos de média (P4Q1Y, P4Q7AY, P4Q7EY, P4Q8CY), classe modal 

(P4Q2Y, P4Q8EY), mediana (P4Q5Y, P4Q8F’Y), quartis (P4Q6Y, P4Q8GY, 

P4Q8G’Y), tabela de frequências (P4Q7CY, P4Q7C’Y, P4Q8BY, P4Q8B’Y), 
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histograma (P4Q7DY, P4Q8DY), moda (P4Q8E’Y), classe mediana (P4Q8FY, 

P4Q4Y) e desvio-padrão (P4Q8HY). 

 No terceiro quadrante estão as respostas correctas referentes às questões 

relacionadas com o conceito de coeficiente de correlação (P5Q1B’Y).   

 No quarto quadrante estão as respostas afirmativas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos coeficiente de correlação (P5Q1BY, P5Q2AY, 

P5Q2BY, P5Q2CY, P5Q3FY, P5Q3F’Y), recta de regressão (P5Q3CY) e tabelas de 

contingência (P5Q4AY, P5Q4BIY, P5Q4BIIY, P5Q4BIIIY).  

 

6.3.3.1. Interpretação do primeiro eixo factorial 

 De acordo com o quadro 21 (Anexo 9), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do primeiro eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa 

contribuição para a inércia (superior à média) totalizam 20, das 57 modalidades 

significativas; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às 

respostas erradas ou inexistentes e correctas relacionadas com o conceito de 

coeficiente de correlação; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas 

e absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas erradas ou inexistentes 

– relacionadas com os conceitos de tabela de frequência e média – com as 

modalidades referentes às respostas correctas – relacionadas com os conceitos de 

média, mediana, moda, tabela de frequências, histograma, classe modal, classe 

mediana, quartis e desvio-padrão. 

 

6.3.3.2. Interpretação do segundo eixo factorial 

 De acordo com o quadro 22 (Anexo 9), as coordenadas e as contribuições para a 

inércia ao longo do segundo eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa 

contribuição para a inércia (superior à média) totalizam 19, das 57 existentes; 
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• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às 

respostas erradas ou inexistentes e correctas relacionadas com o conceito de 

tabela de frequências; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas 

e absolutas, opõe as mesmas modalidades referentes a respostas erradas ou 

inexistentes com as respostas correctas, estando estas associadas com os 

conceitos de diagrama de dispersão, coeficiente de correlação, recta de regressão 

linear e tabela de contingência. 

 

6.3.4. Testes Globais 

 A análise aos momentos de avaliação globalizantes envolveu 39 variáveis a 

partir das quais resultaram 74 modalidades. Deste modo, tem-se que Q = 39 e J = 74. 

 O número de indivíduos que contribuem para a análise é igual a 14, pelo que 

14=n . Assim, da informação obtida pelo SAS apenas são conhecidos 13 valores 

próprios, sendo a sua soma 89744,0=
−
Q

QJ . Adicionalmente, é transmitida 

informação acerca das taxas de inércia associadas aos eixos. Apesar das taxas de inércia 

obtidas apresentarem valores inferiores a 41% optou-se por modificar as taxas de 

inércia iniciais para reforçar a boa escolha de dois eixos para análise (ver Anexo 8) 

 No Quadro 6.3.4.1 apresentam-se as taxas de inércia iniciais e as modificadas 

associadas aos dois primeiros eixos, visto que a taxa de inércia modificada acumulada é 

igual a 93,62%, valor que se considera razoável.  

  Eixo 1 Eixo 2 
Valores próprios 0.36613 0.1701 

Taxa de inércia (%) 40.8 18.95 
Taxa de inércia acumulada (%) 40.8 59.75 
Taxa de inércia modificada (%) 79.3412 14.2822 

Taxa de inércia modificada acumulada (%) 79.3412 93.62341 
 

Quadro 6.3.4.1 – Valores Próprios, percentagem de inércia inicial e modificada na ACM relativa aos 
Testes Globais 

 

 A contribuição significativa de cada uma das modalidades para a construção dos 

eixos e das respectivas coordenadas será apresentada no Anexo 11. Porém, para 

interpretar as relações existentes entre as contribuições de cada modalidade em cada um 

dos eixos, sintetizar-se-á a informação nos quadros 25, 26 e 27 (Anexo 11).   
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 O número de categorias cujas contribuições para o primeiro eixo são maiores do 

que a média, ou seja, 0135135,0
74
11
==

J
, é igual a 25. O conjunto de questões 

significativas explica perto de 48.49% da inércia total deste eixo.  

 O primeiro eixo é o eixo que opõe no lado positivo 13 modalidades contra 12 no 

lado negativo. No lado positivo deste eixo vêm representadas as respostas erradas ou 

inexistentes às questões relacionadas com os conceitos de característica estatística 

(G1Q1BN), variável quantitativa e quantitativa (G1Q2AN, G1Q2BN), amostra 

(G1Q4AN, G1Q4BN), amplitude amostral (G1Q4B’N), média (G1Q5EN, G1Q6FN), 

moda (G1Q5FN), mediana (G1Q5GN), classe modal (G1Q6CN), população estatística 

(G1Q1AN), frequência absoluta (G1Q5AN) e frequência relativa (G1Q5AN). No lado 

negativo há destacar as repostas correctas às questões relacionadas com os conceitos de 

moda (G1Q1DY), variável quantitativa e quantitativa (G1Q2BY), tabela de frequências 

(G1Q3Y), amostra (G1Q4AY), gráfico de barras (G1Q5BY), média (G1Q5EY, 

G1Q1E’Y, G1Q6FY), mediana (G1Q5GY), classe modal (G1Q6CY), mediana 

(G1Q4CY) e desvio-padrão (G1Q6F’Y).  

 O número de categorias cujas contribuições para o segundo eixo são maiores do 

que a média é igual a 13.  

 A inércia do segundo eixo, explicada por 13 modalidades que correspondem a 

71.74%, coloca no lado positivo do eixo a totalidade das modalidades. As modalidades 

assentes no semi-eixo positivo correspondem às respostas correctas associadas ao 

conceito de quartis (G1Q5HY, G1Q5H’Y, G2Q3BY), amplitude amostral (G1Q5IY, 

G2Q3AY), amplitude interquartil (G1Q5I’Y), moda (G1Q6D’Y), classe mediana 

(G1Q6EY), mediana (G2Q3CY), diagrama de dispersão (G2Q6AY), média 

(G2Q6BY), recta de regressão (G2Q6CY) e coeficiente de correlação (G2Q6EY).  

6.3.4.2. Interpretação do segundo eixo factorial 

 O plano factorial referente ao primeiro e segundo eixo, que representa 93.62% 

da inércia total da nuvem (inércia modificada), apresenta 15 modalidades no 1º 

Quadrante, 17 no 2º Quadrante, 1 no 3º Quadrante e 5 no 4º Quadrante. 

No primeiro quadrante estão projectadas as respostas correctas às questões 

relativas aos conceitos de amplitude amostral (G2Q3AY), quartis (G2Q3BY), mediana 
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(G2Q3CY), diagrama de dispersão (G2Q6BY), média (G2Q6CY) e recta de regressão 

(G2Q6EY).   

 No segundo quadrante estão as repostas correctas referentes às questões 

relacionadas com os conceitos de moda (G1Q1DY), variável quantitativa e qualitativa 

(G1Q2BY), tabela de frequências (G1Q3Y), gráfico de barras (G1Q5BY), média 

(G1Q5EY, G1Q1E’Y, G1Q6FY), mediana (G1Q5GY, G1Q4CY), classe modal 

(G1Q6CY), desvio-padrão (G1Q6F’Y), quartis (G1Q5HY, G1Q5H’Y), amplitude 

amostral (G1Q5IY), amplitude interquartil (G1Q5I’Y), moda (G1Q6D’Y) e classe 

mediana (G1Q6EY).  

 No terceiro quadrante estão as respostas correctas referentes à questão 

relacionada com o conceito de coeficiente de amostra (G1Q4AY). 

 

   

6.3.4.2. Interpretação do primeiro eixo factorial 

 De acordo com o quadro 25 (Anexo 11), as coordenadas e as contribuições para 

a inércia ao longo do primeiro eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 

• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa 

contribuição para a inércia (superior à média) totalizam 11, das 39 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às 

respostas correctas associadas ao conceito de amplitude amostral; 

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas 

e absolutas, opõe as modalidades referentes às respostas erradas ou inexistentes 

– relacionadas com os conceitos de amplitude amostral, tabela de frequências, 

frequência absoluta e frequência relativa – com as modalidades referentes às 

respostas correctas – relacionadas com os conceitos de variável quantitativa e 

qualitativa, mediana, quartis, amplitude interquartil, média, desvio-padrão e 

classe mediana. 

6.3.4.3. Interpretação do segundo eixo factorial 

 De acordo com o quadro 26 (Anexo 11), as coordenadas e as contribuições para 

a inércia ao longo do segundo eixo factorial do conjunto de pontos referentes às 

modalidades significativas, permitem observar que: 
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• as modalidades que apresentam uma coordenada importante e uma boa 

contribuição para a inércia (superior à média) totalizam 13, das 39 existentes; 

• as modalidades que menos contribuem para este eixo são as referentes às 

respostas erradas e correctas relativas ao conceito de amostra;  

• este eixo, de acordo com o sinal das coordenadas e com a contribuições relativas 

e absolutas, não faz oposição entre as modalidades associadas, apresentando 

apenas as respostas afirmativas referentes aos conceitos de quartis, amplitude 

interquartil, moda, classe mediana, desvio-padrão, amplitude amostral, mediana, 

diagrama de dispersão, média, coeficiente de correlação e recta de regressão 

linear. 

6.4. Conclusões da Análise dos Dados 

 Ao longo da leccionação de toda a unidade temática, os alunos foram avaliados 

acerca do domínio dos seus conhecimentos e, simultaneamente, houve um cuidado em 

saber se esses mesmos conhecimentos se encontravam num processo progressivo ou 

regressivo. 

6.4.1. Análise Univariada 

 Da análise univariada dos conceitos abordados há destacar aqueles que foram 

correctamente aplicados nas mais diversas situações colocadas em termos de exercícios 

e, posteriormente, em situação de avaliação, independentemente de dominarem ou não 

previamente. Por outro lado, verificou-se a existência de conceitos que os alunos 

afirmaram dominar de anos anteriores, que se traduziram num fraco domínio dos 

mesmos. 

 Dos conceitos que apresentaram uma percentagem de respostas correctas, 

superior à média em todos os momentos de avaliação, há a referir: população estatística, 

tabela de frequências, gráficos, média, mediana, moda, variância e desvio-padrão, recta 

de regressão e diagrama de dispersão.  

Apesar das oscilações em alguns, são os conceitos de censo e sondagem, 

população estatística, unidade estatística, característica estatística, variável quantitativa, 

tabela de frequências, gráfico de barras, pictograma, gráfico circular, média, classe 

modal, diagrama de dispersão, recta de regressão e tabelas de contingência, que 

apresentam uma evolução positiva entre os diversos momentos.  
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 Os conceitos de função cumulativa, histograma, classe mediana, distribuição 

simétrica ou assimétrica, amplitude amostral e amplitude interquartil, ao apresentarem 

uma percentagem de respostas correctas igual ou inferior a 50% em qualquer um dos 

momentos – prévios e de avaliação –, revelaram uma reduzida apreensão, interpretação, 

aplicação e determinação de cada um dos conceitos. 

  Os conceitos que apresentaram fortes oscilações entre os variados momentos 

foram o de variável qualitativa – os alunos afirmaram dominar o conceito, porém nos 

testes de avaliação, a percentagem de respostas correctas foi inferior a 40% -, quartis e 

diagrama de extremos e quartis, e coeficiente de correlação. 

6.4.2. Análise multivariada 

 Da análise multivariada às questões que constituíam os variados momentos, há a 

referir que nos diferentes agrupamentos dos momentos registam-se relações entre os 

conceitos. Estas associações entre conceitos assume valores positivos e/ou negativo. 

Este facto ocorre porque apesar das questões se diferenciarem nos diversos momentos, o 

modo como é colocada a questão ao aluno – contextualização, apresentação dos dados e 

da informação, entre outros – conduz a resultados muito diversificados. 

6.4.2.1.Momentos Prévios 

 Dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade temática e que 

assumem significância nos momentos prévios há a destacar aqueles que assumem uma 

associação positiva daqueles que se associam negativamente. 

 As associações positivas verificam-se, dois a dois, entre os conceitos de variável 

quantitativa discreta, amostra, frequência absoluta, frequência relativa, gráfico de 

barras, população estatística, pictograma, universo estatístico, característica 

estatística, tabela de frequências, frequência absoluta acumulada, frequência relativa 

acumulada, histograma, classe mediana, classe modal, média, mediana, quartis e 

moda. Do mesmo modo se associam positivamente os conceitos de variável 

quantitativa contínua, desvio-padrão, amostra, tabela de frequências, moda, média, 

população estatística, amplitude amostral, amplitude interquartil, característica 

estatística, mediana, diagrama de extremos e quartis, gráfico de barras e tipo de 

distribuição. 

 Das associações entre estes 27 conceitos, constata-se que existem pares de 

conceitos que assumem associações positivas ou negativas ou positivas e negativas (ver 

Anexo 12). 
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 O conceito de amostra assume associações negativas e positivas com os 

conceitos de característica estatística, classe modal, frequência absoluta acumulada, 

frequência relativa acumulada, histograma, pictograma, população e tabela de 

frequências. As associações puramente negativas registam-se apenas com o conceito de 

classe mediana.  

 O conceito de amplitude amostral assume associações negativas e positivas com 

os conceitos de característica estatística, classe modal, frequência absoluta acumulada, 

frequência relativa, frequência relativa acumulada, histograma, pictograma, população, 

quartis, universo e tabela de frequências. As associações puramente negativas registam-

se apenas com o conceito de classe mediana.  

 O conceito de amplitude interquartil associa-se negativamente com os conceitos 

de característica estatística, classe mediana, classe modal, frequência absoluta 

acumulada, frequência relativa, frequência relativa acumulada, histograma, pictograma, 

população, quartis, universo e tabela de frequências. 

 O conceito de característica estatística associa-se negativamente com os 

conceitos de classe mediana, classe modal, frequência absoluta acumulada, frequência 

relativa acumulada, histograma, pictograma, população e tabela de frequências. 

 A única associação negativa registada com o conceito de desvio-padrão, 

diagrama de extremos e quartis, população e tabela de frequências foi o de classe 

mediana. 

 O conceito de gráfico de barras associa-se negativamente com os conceitos de 

classe mediana, classe modal e população. 

 O conceito de média também se associa negativamente com os conceitos de 

classe mediana, classe modal e população. Porém, assume associações negativas e 

positivas com os conceitos de amostra, característica estatística, frequência absoluta, 

frequência absoluta acumulada, frequência relativa, frequência relativa acumulada, 

gráfico de barras, histograma, mediana, moda, pictograma, quartis, tabela de 

frequências, universo e variável quantitativa discreta. 

 O conceito de mediana associa-se negativamente com os conceitos de classe 

mediana, classe modal, população, amostra, característica estatística, frequência 

absoluta, frequência absoluta acumulada, frequência relativa, frequência relativa 

acumulada, histograma, pictograma, quartis, tabela de frequências e universo. A 

associação com o conceito de variável quantitativa discreta assume valores negativos e 

positivos.  
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 O conceito de moda e os conceitos de classe mediana, classe modal, histograma, 

pictograma e população assumem associações negativas. 

 O tipo de distribuição e os conceitos de classe mediana, classe modal e 

população assumem associações negativas. 

 O conceito de variável quantitativa contínua assume associações negativas e 

positivas com os conceitos de amostra, característica estatística, classe mediana, classe 

modal, frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, frequência relativa, 

frequência relativa acumulada, histograma, pictograma, população, quartis, tabela de 

frequências, universo e variável quantitativa discreta.  

6.4.2.2.Três Primeiros Testes 

 A realização dos três primeiros testes parciais permitiu a obtenção de respostas 

muito diversificadas após a leccionação, compreensão e aplicação de alguns dos 

conceitos abordados nos momentos prévios. 

 Dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade temática e que 

assumem significância nos três primeiros testes, há a destacar aqueles que assumem 

uma associação positiva daqueles que se associam negativamente. 

 Os conceitos que assumem uma associação positiva, dois a dois, são amostra, 

unidade estatística, tabela de frequências, função cumulativa, moda, característica 

estatística, variável quantitativa, frequência absoluta acumulada, tipo de distribuição, 

diagrama de extremos e quartis, amplitude interquartil, mediana, frequência relativa 

acumulada, frequência relativa e frequência absoluta. Do mesmo modo encontram-se 

associados positivamente os conceitos de amostra, tabela de frequências, moda, 

população estatística, pictograma, unidade estatística, média, frequência absoluta, 

frequência relativa, mediana, gráfico circular e gráfico de barras. Acresce-se ainda a 

associação positiva entre os conceitos de variável quantitativa contínua, moda, 

sondagem, amostra e variável quantitativa discreta.   

 Das associações entre estes 25 conceitos, constata-se que existem pares de 

conceitos que assumem associações positivas ou negativas ou positivas e negativas (ver 

Anexo 13). 

 O conceito de amostra assume associações negativas com os conceitos de 

frequência absoluta, frequência relativa, variável quantitativa contínua, sondagem, 

moda, variável quantitativa discreta e unidade estatística. Porém, observa-se que a 

associação do mesmo conceito entre questões diferentes assume valores distintos. 
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 O conceito de amplitude interquartil assume, com os conceitos de amostra, 

frequência absoluta, moda, variável quantitativa contínua, sondagem e variável 

quantitativa discreta, uma associação negativa. 

 O conceito de característica estatística associa-se negativamente com os 

conceitos de amostra, frequência absoluta, gráfico circular, gráfico de barras, média 

mediana, população estatística, variável quantitativa contínua e sondagem. Porém, este 

conceito assume também uma associação positiva e negativa com os conceitos de 

unidade estatística, moda e frequência relativa. 

 A abordagem do diagrama de extremos e quartis conduziu a uma associação 

negativa com os conceitos de frequência absoluta, variável quantitativa contínua e 

sondagem. A associação positiva e negativa também é registada com os conceitos de 

amostra e frequência relativa. 

 O conceito de frequência absoluta associa-se negativamente com os conceitos 

de amostra, variável quantitativa contínua, unidade estatística e sondagem. Dos registos 

das associações positivas e negativas, há a salientar a do conceito de frequência 

absoluta com o de frequência relativa. 

 O conceito de frequência absoluta acumulada, à semelhança do anterior, 

também se associa negativamente com amostra, frequência relativa, variável 

quantitativa contínua, unidade estatística e sondagem, bem como, com o de frequência 

absoluta. Porém, a associação deste conceito com os de amostra, moda, população e 

unidade estatística regista também valores positivos. 

 O conceito de frequência relativa encontra-se associado negativamente ao 

conceito de amostra, moda, variável quantitativa contínua, variável quantitativa 

discreta, unidade estatística e sondagem. De registar que este mesmo conceito associa-

se positivamente com os conceitos de amostra, moda, sondagem e variável quantitativa 

discreta. 

 O conceito de frequência relativa acumulada associa-se negativamente com os 

conceitos de amostra, frequência absoluta, frequência relativa, variável quantitativa 

contínua e sondagem. Apenas com os dois primeiros conceitos também se associa 

positivamente. 

 A função cumulativa assumiu associações negativas com os conceitos de 

amostra, frequência absoluta, frequência relativa, gráfico circular, gráfico de barras, 

média, mediana, moda, pictograma, população estatística, variável quantitativa contínua 
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e unidade estatística. Porém, este conceito assume também uma associação positiva 

com os conceitos de amostra, moda e unidade estatística. 

 O conceito de mediana assume associações negativas com os conceitos de 

amostra, moda, variável quantitativa contínua, sondagem, variável quantitativa discreta 

e unidade estatística. 

 A moda apresenta associações negativas com os conceitos de amostra, 

frequência absoluta, frequência relativa, gráfico circular, gráfico de barras, média, 

mediana, moda, pictograma, população estatística, variável quantitativa contínua e 

unidade estatística. 

 O conceito de média associa-se negativamente aos conceitos de amostra, 

variável quantitativa contínua e unidade estatística, para além das referidas 

anteriormente. 

 A tabela de frequências apresenta, simultaneamente, associações positivas e 

negativas com os conceitos de amostra, frequência absoluta, frequência relativa, gráfico 

circular, média, moda, mediana, população estatística, variável quantitativa discreta, 

sondagem e unidade estatística. A associação exclusivamente negativa apenas se 

observa entre a tabela de frequências com variável quantitativa contínua. 

 O tipo de distribuição associa-se negativamente com amostra, frequência 

absoluta, frequência relativa, variável quantitativa contínua e sondagem. 

 O conceito de unidade estatística assume associações variadas entre os mesmos 

conceitos. Apresenta, simultaneamente, associações positivas e negativas com os 

conceitos de amostra, frequência absoluta, frequência relativa, gráfico circular, gráfico 

de barras, média, moda, mediana, pictograma, população estatística, variável 

quantitativa contínua e discreta, sondagem e unidade estatística. Porém, refira-se que 

também se verifica uma associação puramente positiva deste conceito com o de 

variável quantitativa contínua. 

 Os conceitos de gráfico circular, gráfico de barras e pictograma associam-se 

negativamente com os conceitos de amostra, variável quantitativa contínua, sondagem e 

unidade estatística.  

 O conceito de população estatística, à semelhança do anterior conceito, também 

se associa negativamente com os conceitos de amostra, variável quantitativa contínua, 

sondagem e unidade estatística. 
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6.4.2.3.Quarto e Quinto Testes 

 Dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade temática e que 

assumem significância nos quarto e quinto testes, há a destacar aqueles que assumem 

uma associação positiva daqueles que se associam negativamente, apesar de se 

verificarem ambas entre os mesmos conceitos. 

As associações positivas verificam-se, dois a dois, entre os conceitos de média, 

classe modal, mediana, quartis, tabela de frequências, histograma, moda, classe 

mediana e desvio-padrão. Do mesmo modo se associam positivamente os conceitos de  

coeficiente de correlação, recta de regressão e tabelas de contingência. 

 Das associações entre estes 12 conceitos, constata-se que existem pares de 

conceitos que assumem associações positivas e negativas (ver Anexo 14).  

 Os conceitos de classe mediana, classe modal, média, desvio-padrão, 

histograma, mediana, moda quartis e tabela de frequências associam-se positivamente e 

negativamente com o conceito de coeficiente de correlação. 

 O conceito de mediana assume ainda uma associação díspar com o conceito de 

tabela de contingência. 

6.4.2.4.Testes Globais 

 Dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade temática e que 

assumem significância nos testes globais, há a destacar aqueles que assumem uma 

associação positiva daqueles que se associam negativamente. 

As associações positivas verificam-se, dois a dois, entre os conceitos de 

amplitude amostral, quartis, mediana, diagrama de dispersão, média e recta de 

regressão. De modo semelhante se verificam as associações positivas entre moda, 

variável quantitativa e qualitativa, tabela de frequências, gráfico de barras, média, 

mediana, classe modal, desvio-padrão, quartis, amplitude amostral, amplitude 

interquartil, moda e classe mediana.   

 Das associações entre estes conceitos, constata-se que existem pares de 

conceitos que assumem associações positivas ou negativas ou positivas e negativas (ver 

Anexo 15).  

 O conceito de amplitude amostral associa-se negativamente e positivamente 

com o conceito de amostra. Com os conceitos de amplitude interquartil, classe mediana, 

classe modal, desvio-padrão, gráfico de barras, média, mediana, moda, quartis, tabela 

de frequências e variável qualitativa e quantitativa, assume uma associação negativa.  
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 O conceito de diagrama de dispersão associa-se negativamente com os conceitos 

de amostra, amplitude amostral, amplitude interquartil, classe mediana, classe modal, 

desvio-padrão, gráfico de barras, média, mediana, moda, quartis, tabela de frequências 

e variável qualitativa e quantitativa.  

 O conceito de média associa-se negativamente com os conceitos de amostra, 

amplitude amostral, amplitude interquartil, classe mediana, classe modal, desvio-

padrão, gráfico de barras, mediana, moda, quartis, tabela de frequências e variável 

qualitativa e quantitativa.  

 O conceito de mediana associa-se negativamente com os conceitos de amostra, 

amplitude amostral, amplitude interquartil, classe mediana, classe modal, desvio-

padrão, gráfico de barras, média, moda, quartis, tabela de frequências e variável 

qualitativa e quantitativa.  

O conceito de recta de regressão associa-se negativamente com os conceitos de 

amostra, amplitude amostral, amplitude interquartil, classe mediana, classe modal, 

desvio-padrão, gráfico de barras, média, mediana, moda, quartis, tabela de frequências e 

variável qualitativa e quantitativa. 
 

6.4.3. Análise Univariada e Multivariada 

 De modo a sintetizar a informação obtida ao longo da análise univariada e 

multivariada entre os conceitos, apresentar-se-ão alguns quadros.  

 No Quadro 6.4.3.1 serão evidenciados os processos evolutivos e/ou regressivos 

da aprendizagem dos diversos conceitos.  
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Classe Modal    

Coeficiente de 
Correlação    

Diagrama de 
Dispersão    

Função Cumulativa  9.6
%  

Gráficos     

Média     

Mediana     

Moda     

População    

Quartis e Diagrama 
de Extremos     

Recta de Regressão    

Tabela de 
Contingência    
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Tipo de Distribuição    

Unidade estatística   45.
4%    

Variável Qualitativa    

Variável Quantitativa    

Variância / Desvio 
Padrão     

 

Quadro 6.4.3.1 – Evolução dos conceitos ao longo dos diferentes momentos de avaliação  

 

 Da observação do Quadro 6.4.3.1 verifica-se que, à excepção do conceito de 

função cumulativa e de unidade estatística, que só foram avaliados num único 

agrupamento de momentos, os restantes conceitos apresentam processos de evolução 

positiva e/ou negativa. 
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  Os conceitos de censos e sondagens, apenas avaliados em momentos 

compreendidos entre dois grupos, o primeiro e o segundo, registaram uma percentagem 

positiva de respostas correctas que se mantiveram em ambos. 

 Do conjunto de conceitos questionados e avaliados em apenas três dos quatro 

agrupamentos de momentos de avaliação, os que apresentam um declínio entre o 

primeiro grupo e o segundo e um aumento do segundo para o quarto são amostra e 

variável qualitativa. Os que apresentam um aumento entre o primeiro e o segundo 

grupos e do segundo para o quarto um declínio são amplitude amostral, amplitude 

interquartil e tipo de distribuição. Os conceitos que evoluíram positivamente entre o 

primeiro e segundo grupo e entre o segundo e quarto grupo são característica estatística, 

população e variável quantitativa (discreta e contínua). Por último, os conceitos de 

classe mediana, classe modal, coeficiente de correlação, recta de regressão, tabela de 

contingência e diagrama de dispersão apresentam uma evolução francamente positiva 

entre o primeiro e terceiro agrupamento de momentos de avaliação, porém decrescem 

entre o quarto/quinto testes e os testes globais, em virtude destes últimos terem sido 

realizados pelo alunos com os resultados mais baixos na disciplina. Considera-se, assim, 

que estes últimos conceitos apresentaram uma apreensão e aplicação correcta por parte 

da maioria dos alunos. 

 Dos conceitos avaliados nos diferentes momentos, que compõem os quatro 

grupos, os conceitos de gráficos, média, mediana, moda, quartis e diagrama de extremos 

e quartis, tabela de frequências, variância e desvio padrão, apresentam uma evolução 

positiva entre o primeiro e o segundo grupos. Entre o segundo e terceiro grupos regista-

se, à excepção dos conceitos de média e de tabela de frequências, o declínio de 

respostas correctas às questões relacionadas com gráficos, mediana, moda, quartis, 

diagrama de extremos e quartis e variância e desvio-padrão. O declínio acentua-se entre 

o terceiro e quarto grupo nos conceitos de mediana, quartis, diagrama de extremos e 

quartis, variância e desvio-padrão; para além dos conceitos de gráficos e moda que 

mantêm a percentagem de respostas correctas, também os conceitos de média e de 

tabela de frequências apresenta um declínio na percentagem de respostas correctas entre 

o quarto/quinto teste e os testes globais. 

Com base nas tabelas que se encontram em anexo (Anexo 16), que resumem as 

diferentes associações entre os variados conceitos, apresentar-se-ão quadros onde se 

evidenciam apenas as associações positivas ou negativas entre os conceitos. De salientar 

que as diferentes associações apresentadas no Anexo 16, serão representadas por 1 
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(associação positiva), por 0 (associação negativa e positiva) e por -1 (associação 

negativa). De entre os pares de conceitos que assumem valores positivos e negativos ao 

longo de vários momentos de avaliação, há a destacar: 

• Amostra – característica estatística 

• Amostra – frequência absoluta acumulada 

• Amostra – frequência relativa acumulada 

• Amostra – função cumulativa 

• Amostra – gráfico circular 

• Amostra – histograma 

• Amostra – média  

• Amostra – mediana 

• Amostra – pictograma 

• Amostra – população 

• Amostra – unidade estatística 

• Amplitude amostral – característica estatística 

• Amplitude amostral – frequência absoluta acumulada 

• Amplitude amostral – frequência relativa 

• Amplitude amostral – frequência relativa acumulada 

• Amplitude amostral – histograma 

• Amplitude amostral – pictograma 

• Amplitude amostral – população 

• Amplitude amostral – universo 

• Característica estatística – população 

• Característica estatística – unidade estatística 

• Censos / Sondagem – frequência absoluta  

• Censos / Sondagem – gráfico circular 

• Censos / Sondagem – gráfico de barras 

• Censos / Sondagem – moda 

• Censos / Sondagem – população 

• Censos / Sondagem – tabela de frequências 

• Classe mediana – coeficiente de correlação 

• Classe mediana – variável quantitativa contínua 
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• Classe modal – variável quantitativa contínua 

• Coeficiente de correlação – histograma 

• Coeficiente de correlação – média 

• Coeficiente de correlação – mediana 

• Coeficiente de correlação – moda 

• Coeficiente de correlação – quartis e diagrama de extremos e quartis 

• Coeficiente de correlação – tabela de frequências 

• Coeficiente de correlação – variância e desvio-padrão 

• Frequência relativa – frequência relativa acumulada 

• Frequência relativa – variável quantitativa discreta 

• Função Cumulativa – moda 

• Função Cumulativa – unidade estatística 

• Gráfico Circular – moda 

• Gráfico Circular – tabela de frequências 

• Gráfico Circular – unidade estatística 

• Histograma – média 

• Histograma – variável quantitativa contínua 

• Média – pictograma 

• Média – universo 

• Mediana – tabela de contingência 

• Mediana – unidade estatística 

• Unidade Estatística – frequência absoluta acumulada 

• Unidade Estatística – moda 

• Unidade Estatística – pictograma 

• Unidade Estatística – população 

• Unidade Estatística – tabela de frequências 

• Unidade Estatística – variável quantitativa contínua 

• Unidade Estatística – variável quantitativa discreta 

• Variável quantitativa contínua – universo 

• Variável quantitativa contínua – variável quantitativa discreta 
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A ocorrência destas associações, positivas e negativas, conduz às seguintes 

conclusões: 

 Existem pares de conceitos que ilustram a incompatibilidade da leccionação de 

ambos simultaneamente; 

 Existem pares de conceitos que, sendo a sua leccionação conjunta – pelas indicações 

dos programas do ensino secundário –, conduz a que os alunos não interiorizem 

nem apliquem correctamente os conceitos em situações concretas; 

 Existem conceitos que os alunos, devido a factores que se desconhecem 

concretamente, mas que se suspeita serem do reduzido interesse em estudar ou por 

dificuldades cognitivas ou por não se aplicar um raciocínio lógico na resolução da 

tarefa apresentada, os alunos têm dificuldade em ler, interpretar a informação dada 

e responder correctamente às questões colocadas. 

 

Observem-se, agora, as associações negativas ou positivas entre os conceitos, 

onde serão destacadas as evoluções ou regressões dos conceitos associados (Ver Anexo 

16 e Quadros 6.4.3.2 ao 6.4.3.). 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amplitude Amostral               
            Amplitude interquartil   
      Censos / Sondagens         
  Classe Mediana         Classe Mediana   
            Classe Modal   
              Diagrama de dispersão 
Frequência Absoluta               
Frequência Relativa               
Gráfico de Barras     Gráfico de Barras     Gráfico de Barras   

Moda           Moda   
Quartis e D.E.Q.     Quartis e D.E.Q. Quartis e D.E.Q.   Quartis e D.E.Q.   

              Recta de regressão 
            Tabela de Frequências   
Tipo de Distribuição               

Universo               
Var e Desvio-Padrão           Var e Desvio-Padrão   
            Variável Qualitativa   
            Var Quant Contínua   
            Var Quant Discreta   

Quadro 6.4.3.2 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Amostra e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de amostra apresenta uma evolução positiva na associação com 

alguns dos demais conceitos, entre os momentos prévios e os testes globais. Entre eles 

encontram-se o de amplitude interquartil, classe mediana, classe modal, gráfico de 

barras, moda, quartis e diagrama de extremos e quartis, tabela de frequências, variância 

e desvio-padrão, variável qualitativa, variável quantitativa contínua e variável 

quantitativa discreta. Os conceitos de censo/sondagem, diagrama de dispersão e de recta 



 

  118

de regressão são os únicos conceitos que se associam negativamente com o conceito de 

amostra num único agrupamento, os testes globais.  

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra        
              Amplitude interquartil 
  Classe Mediana           Classe Mediana 
              Classe Modal 
              Diagrama de dispersão 
Frequência Absoluta               

Gráfico de Barras             Gráfico de Barras 
              Média 

Mediana             Mediana 
Moda             Moda 

              Quartis e D.E.Q. 
              Recta de regressão 
              Tabela de Frequências 
              Var e Desvio-Padrão 
              Variável Qualitativa 
              Var Quant Contínua 

Var Quant Discreta             Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.3 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Amplitude Amostral e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de amplitude amostral apresenta uma evolução negativa na 

associação com os conceitos de classe mediana, gráfico de barras, mediana, moda, 

quartis e diagrama de extremos e quartis, classe modal, tabela de frequências e variável 

quantitativa discreta. Porém, da única associação negativa registada no momento 

referente nos testes globais, esta ocorre com os conceitos de amplitude interquartil, 

classe modal, diagrama de dispersão, recta de regressão, variância e desvio-padrão, 

variável qualitativa e variável quantitativa contínua. As associações positivas verificam-

se com os conceitos de amostra e frequência absoluta. 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

      Amostra  
       Amplitude Interquartil 
 Característica       
 Classe Mediana       
 Classe Modal       
       Diagrama de dispersão 

Frequência Absoluta   Freq Absoluta     
 Freq Abs Acum       
 Freq Relativa Freq Relativa      
 Freq Rel Acum       
  Gráfico Circular      

Gráfico de Barras  Gráfico de Barras      
 Histograma       
  Média     Média 

Mediana  Mediana     Mediana 
Moda        

 Pictograma Pictograma      
 População População      
 Quartis e D.E.Q.       
       Recta de regressão 
 Tabela de Frequências Tabela de Frequências      
  Unidade Estatística      
 Universo       
   Var Quant Contínua     

Var Quant Discreta   Var Quant Discreta     

Quadro 6.4.3.4 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Amplitude Interquartil e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 
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 O conceito de amplitude interquartil apresenta uma evolução negativa na 

associação com os conceitos de frequência absoluta, média, mediana e variável 

quantitativa discreta. Porém, da única associação registada e que é negativa, esta ocorre 

com os conceitos de característica estatística, classe mediana, classe modal, frequência 

absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, histograma, quartis e diagrama de 

extremos e quartis, universo e variável quantitativa contínua. A evolução positiva 

detectada na associação do conceito de amplitude interquartil ocorre com os conceitos 

de frequência relativa e tabela de frequências. A única associação positiva ocorre com 

os conceitos de amostra, gráfico circular e moda. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amplitude Interquartil       
  Classe Mediana             
  Classe Modal             

Frequência Absoluta     Frequência Absoluta         
  Freq Abs Acum             

Freq Relativa     Freq Relativa         
  Freq Rel Acum             
      Gráfico Circular         

Gráfico de Barras     Gráfico de Barras         
  Histograma             
      Média         
      Mediana         

Moda               
  Pictograma Pictograma           

Quartis e D.E.Q.               
    Tabela de Frequências           

Tipo de Distribuição               
Universo               

Var e Desvio-Padrão     Var Quant Contínua         
Var Quant Discreta   Var Quant Discreta           

Quadro 6.4.3.5 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Característica Estatística e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de característica estatística apresenta uma evolução negativa na 

associação com os conceitos de frequência absoluta, frequência relativa, gráfico de 

barras, média, mediana e variável quantitativa contínua. Da única associação registada e 

que é negativa, esta ocorre com os conceitos de classe mediana, classe modal, 

frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, gráfico circular e 

histograma. A evolução positiva detectada na associação do conceito de característica 

estatística ocorre com os conceitos de pictograma, tabela de frequências e variável 

quantitativa discreta. A associação puramente positiva num único momento verificou-se 

com os conceitos de quartis e diagrama de extremos e quartis, universo, tipo de 

distribuição e universo. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

   Amostra     
      Freq Abs Acum         
      Freq Relativa         
      Freq Rel Acum         
    Função Cumulativa           
    Média           
      Mediana         
      Pictograma         
      Quartis e D.E.Q.         
      Tipo de Distribuição         
      Unidade Estatística         

Quadro 6.4.3.6 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Censo/Sondagem e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 Os conceitos de censo e sondagem apresentam uma associação negativa com os 

conceitos de amostra, frequência absoluta acumulada, frequência relativa, frequência 

relativa acumulada, mediana, pictograma, quartis e diagrama de extremos e quartis, tipo 

de distribuição e unidade estatística. A associação positiva verifica-se com os conceitos 

de função cumulativa e média. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amostra     Amostra  
 Amplitude Amostral      Amplitude Amostral 
 Amplitude Interquartil       
 Característica       
             Diagrama de dispersão 
  Gráfico de Barras             
             Média 
  Mediana           Mediana 
  Moda             
  População             
  Quartis e D.E.Q.             

        Recta de regressão     Recta de regressão 
        Tabela de Contingência       
  Tabela de Frequências             
  Tipo de Distribuição             
  Var e Desvio-Padrão             

Quadro 6.4.3.7 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Classe Mediana e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de classe mediana apresenta uma evolução negativa na associação 

com os conceitos de amplitude amostral, mediana e recta de regressão. A associação 

que apresenta uma evolução positiva ocorre com o conceito de amostra. Da única 

associação negativa, esta ocorre com os conceitos de amplitude interquartil, 

característica estatística, diagrama de dispersão, gráfico de barras, média, moda, 

população, quartis e diagrama de extremos e quartis, tabela de frequências, tipo de 

distribuição, variância e desvio-padrão.  
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

      Amostra  
       Amplitude Amostral 
 Amplitude Interquartil       
 Característica       
       Diagrama de dispersão 
 Gráfico de Barras       
 Média      Média 
 Mediana      Mediana 
 Moda       

População        
Quartis e D.E.Q.        

    Recta de regressão   Recta de regressão 
    Tabela de Contingência    

Tabela de Frequências        
 Tipo de Distribuição       

Var e Desvio-Padrão        

Quadro 6.4.3.8 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Classe Modal e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

  O conceito de classe modal apresenta uma evolução negativa na associação com 

os conceitos de média, mediana e recta de regressão. Da única associação registada e 

que é negativa, esta ocorre com os conceitos de diagrama de dispersão, gráfico de 

barras, moda e tipo de distribuição. As associações positivas verificam-se na associação 

do conceito de classe modal com os conceitos de amostra, população, quartis e 

diagrama de extremos e quartis, tabela de frequências e variância e desvio-padrão. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

        Recta de regressão       
        Tabela de Contingência       

Quadro 6.4.3.9 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Coeficiente de Correlação e 
alguns outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de coeficiente de correlação assume associações unicamente 

positivas com os conceitos de recta de regressão e tabela de contingência.  

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

       Amostra 
       Amplitude Interquartil 
       Amplitude Amostral 
       Classe Mediana 
       Classe Modal 
              Gráfico de Barras 
              Média 
              Mediana 
              Moda 
              Quartis e D.E.Q. 
              Tabela de Frequências 
              Var e Desvio-Padrão 
              Variável Qualitativa 
              Var Quant Contínua 
              Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.10 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Diagrama de Dispersão e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 
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 O diagrama de dispersão assume apenas associações negativas, todos nos testes 

globais, com os conceitos de amostra, amplitude interquartil, amplitude amostral, classe 

mediana, gráfico de barras, média, mediana, moda, quartis e diagrama de extremos e 

quartis, tabela de frequências, variância e desvio-padrão, variável qualitativa, variável 

quantitativa contínua e discreta.  

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra        
Amplitude Amostral        

Amplitude Interquartil   Amplitude Interquartil     
Característica   Característica     

      Freq Abs Acum         
Freq Relativa               

      Freq Rel Acum         
      Função Cumulativa         

Gráfico Circular               
Gráfico de Barras    Gráfico de Barras          

    Média           
  Mediana Mediana           

Moda               
    Pictograma           

População   População           
Quartis e D.E.Q.     Quartis e D.E.Q.         

Tabela de Frequências               
Tipo de Distribuição     Tipo de Distribuição         

      Unidade Estatística         
Var e Desvio-Padrão               

      Var Quant Contínua         
    Var Quant Discreta           

Quadro 6.4.3.11 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Frequência Absoluta e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de frequência absoluta apresenta uma evolução positiva na 

associação com os conceitos de gráfico de barras, média, mediana e população. Os 

conceitos de frequência relativa, gráfico circular, pictograma, variância e desvio-padrão 

e variável quantitativa discreta associam-se positivamente com o conceito de frequência 

absoluta num único momento. Os conceitos de amostra, amplitude amostral, frequência 

absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, função cumulativa e unidade 

estatística são os únicos conceitos que se associam negativamente com o conceito de 

frequência absoluta num único agrupamento. As associações com o conceito em análise 

que apresentam uma evolução negativa ocorrem com os conceitos de amplitude 

interquartil, característica estatística, quartis e diagrama de extremos e quartis e variável 

quantitativa contínua. 

  



 

  123

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amplitude Interquartil       
 Característica       
   Censos/Sondagens     
   Frequência Absoluta     
   Frequência Relativa     
  Gráfico Circular      

Gráfico de Barras  Gráfico de Barras      
   Média     
 Mediana  Mediana     

Moda        
  Pictograma      

População        
Tabela de Frequências  Tabela de Frequências      
Tipo de Distribuição        
Var e Desvio-Padrão        

   Var Quant Contínua     
  Var Quant Discreta      

Quadro 6.4.3.12 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Frequência Absoluta 
Acumulada e alguns outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

O conceito de frequência absoluta acumulada apresenta uma evolução positiva 

na associação com os conceitos de gráfico de barras e tabela de frequências. Os 

conceitos de gráfico circular, pictograma, tipo de distribuição, variância e desvio-padrão 

e variável quantitativa discreta associam-se positivamente com o conceito de frequência 

absoluta num único momento. Os conceitos de amplitude interquartil, característica e 

frequência relativa associam-se negativamente com o conceito de frequência absoluta 

acumulada num único agrupamento. As associações com o conceito em análise que 

apresentam uma evolução negativa ocorrem com os conceitos de média, mediana e 

variável quantitativa contínua. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra        
 Amplitude Interquartil Amplitude Interquartil      

Característica   Característica     
   Censos/Sondagens     

Frequência Absoluta        
   Freq. Abs. Acum.     
      Função Cumulativa         
    Gráfico Circular           
    Gráfico de Barras           

Histograma               
    Média           
  Mediana Mediana           

Moda               
    Pictograma           

População   População           
Quartis e D.E.Q.               

Tabela de Frequências               
Tipo de Distribuição               

      Unidade Estatística         
Var e Desvio-Padrão               

      Var Quant Contínua         

Quadro 6.4.3.13 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Frequência Relativa e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 
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 O conceito de frequência relativa apresenta uma evolução positiva na associação 

com os conceitos de amplitude interquartil, média, mediana e população. Os conceitos 

de amostra, frequência absoluta, gráfico circular, gráfico de barras, histograma, 

pictograma e variância e desvio-padrão associam-se positivamente com o conceito de 

frequência relativa num único momento. Os conceitos de função cumulativa e unidade 

estatística são os únicos conceitos que se associam negativamente com o conceito de 

frequência relativa num único agrupamento. As associações com o conceito em análise 

que apresentam uma evolução negativa ocorrem com os conceitos de característica 

estatística, moda, quartis e diagrama de extremos e quartis, tabela de frequências, tipo 

de distribuição e variável quantitativa contínua. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amplitude Interquartil       
 Característica       
   Censos/Sondagens     
   Frequência Absoluta     
   Gráfico Circular          

Gráfico de Barras  Gráfico de Barras          
   Média          
  Mediana Mediana          

Moda   Moda          
    Pictograma          

População   População          
Quartis e D.E.Q.              

Tabela de Frequências   Tabela de Frequências          
Tipo de Distribuição              

    Unidade Estatística          
Var e Desvio-Padrão              

      Var Quant Contínua         
    Var Quant Discreta           

Quadro 6.4.3.14 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Frequência Relativa Acumulada 
e alguns outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

O conceito de frequência relativa acumulada apresenta uma evolução positiva na 

associação com os conceitos de gráfico de barras, média, mediana, moda, população e 

tabela de frequências. Os conceitos de gráfico circular, pictograma, quartis e diagrama 

de extremos e quartis, tipo de distribuição, unidade estatística, variância e desvio-padrão 

e variável quantitativa discreta associam-se positivamente com o conceito de frequência 

relativa num único momento. Os conceitos de amplitude interquartil, característica 

estatística, censos/sondagens e frequência absoluta associam-se negativamente com 

frequência relativa acumulada. A associação com o conceito em análise que apresenta 

uma evolução negativa ocorre com o conceito de variável quantitativa contínua. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

  Censo/Sondagem      
   Frequência Absoluta     
   Frequência Relativa     
      Gráfico Circular         
      Gráfico de Barras         
      Média         
      Mediana         
      Pictograma         
      População         
    Tabela de Frequências           
      Var Quant Contínua         
    Var Quant Discreta           

Quadro 6.4.3.15 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Função Cumulativa e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

A função cumulativa associa-se negativamente com os conceitos de frequência 

absoluta, frequência relativa, gráfico circular, gráfico de barras, média, mediana, 

pictograma, população e variável quantitativa contínua. As associações unicamente 

positivas ocorrem apenas com os conceitos de censos, sondagens, tabela de frequências 

e variável quantitativa discreta. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
  Amplitude Interquartil      
   Característica     

Frequência Absoluta        
  Freq. Abs. Acum.      
  Freq. Rel Acum.      
   Função Cumulativa     
    Mediana          
    Quartis e D.E.Q.          
    Tipo de Distribuição          
     Var Quant Contínua         
    Var Quant Discreta           

Quadro 6.4.3.16 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Gráfico Circular e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

A associação unicamente negativa com gráfico circular ocorre com os conceitos 

de característica estatística, função cumulativa e variável quantitativa contínua. As 

associações unicamente positivas ocorrem com os conceitos de amplitude interquartil, 

frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, 

mediana, quartis e diagrama de extremos e quartis, tipo de distribuição e variável 

quantitativa discreta. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra   Amostra   Amostra  
Amplitude Amostral       Amplitude Amostral 

Amplitude Interquartil  Amplitude Interquartil      
Característica  Característica      

 Classe Modal       
Frequência Absoluta   Frequência Absoluta     

Freq. Abs. Acum.  Freq. Abs. Acum.      
  Freq. Relativa      

Freq. Rel Acum.  Freq. Rel Acum.      
   Função Cumulativa     

Histograma        
       Média 

Mediana  Mediana     Mediana 
Moda        

Pictograma        
Quartis e D.E.Q.  Quartis e D.E.Q.      

       Recta de regressão 
Tabela de Frequências  Tabela de Frequências      
Tipo de Distribuição  Tipo de Distribuição      

Universo        
Variância e Desvio-Padrão        

Var Quant Contínua  Var Quant Contínua      
Var Quant Discreta  Var Quant Discreta      

Quadro 6.4.3.17 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Gráfico de Barras e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

O conceito de gráfico de barras associa-se negativamente com os conceitos de 

classe modal e recta de regressão. As associações unicamente positivas ocorrem apenas 

com os conceitos de frequência relativa, histograma, pictograma, universo e variância e 

desvio-padrão. As evoluções positivas que se verificaram na associação com este 

conceito ocorrem com quartis e diagrama de extremos e quartis, tabela de frequências, 

tipo de distribuição e variável quantitativa discreta e contínua. As evoluções negativas 

registam-se com os conceitos de média e mediana.  

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amplitude Interquartil       
 Característica       

Frequência Relativa        
Gráfico de Barras        

  Mediana             
  Moda             

População               
Quartis e D.E.Q.               

    Recta de regressão           
    Tabela de Contingência           

Tabela de Frequências               
Tipo de Distribuição               

Variância e Desvio-Padrão               

Quadro 6.4.3.18 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Histograma e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 A associação unicamente negativa com o conceito de histograma ocorre com os 

conceitos de amplitude interquartil, característica estatística, mediana e moda. As 

associações unicamente positivas ocorrem apenas com os conceitos de frequência 

relativa, gráfico de barras, população, quartis e diagrama de extremos e quartis, recta de 
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regressão, tabela de contingência, tabela de frequências, tipo de distribuição e variância 

e desvio-padrão.  

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

       Amplitude Amostral 
  Amplitude Interquartil     Amplitude Interquartil 
  Característica      
       Classe Mediana 
 Classe Modal      Classe Modal 
  Freq. Absoluta      
   Freq. Abs. Acum.     
  Freq. Relativa      
  Freq. Rel.Acum.      
   Função Cumulativa     
       Gráfico de Barras 
        
        
    Mediana         Mediana 
              Moda 
  População             
    Quartis e D.E.Q.         Quartis e D.E.Q. 
        Recta de regressão     Recta de regressão 
        Tabela de Contingência       
    Tipo de Distribuição         Tabela de Frequências 
      Unidade Estatística         
              Var e Desvio-Padrão 
      Var Quant Contínua       Var Quant Contínua 
    Var Quant Discreta         Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.19 – Associações positivas entre o conceito de Média e alguns outros conceitos, ao longo 
dos momentos de avaliação 

 

As evoluções negativas do conceito de média associado com outros conceitos 

ocorrem com os conceitos de amplitude interquartil, classe modal, mediana, quartis e 

diagrama de extremos e quartis, moda, recta de regressão, tabela de frequências e 

variável quantitativa discreta. A associação unicamente negativa ocorre com os 

conceitos de amplitude amostral, classe mediana, frequência absoluta acumulada, 

função cumulativa, gráfico de barras, moda, população, unidade estatística, variância e 

desvio padrão e variável qualitativa. A associação unicamente positiva ocorre apenas 

com os conceitos de característica estatística e tipo de distribuição. 

 

O conceito de mediana apresenta evoluções negativas com os conceitos de 

amplitude interquartil, classe mediana, classe modal, frequência absoluta acumulada, 

quartis e diagrama de extremos e quartis, recta de regressão, tabela de frequências, 

variância e desvio padrão e variável quantitativa contínua e discreta. A associação 

unicamente negativa ocorre com os conceitos de universo e variável qualitativa. As 

evoluções positivas verificam-se com os conceitos de frequência absoluta, frequência 

relativa, frequência relativa acumulada, pictograma e tipo de distribuição. As 

associações unicamente positivas ocorrem apenas com o conceito de população. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amplitude Interquartil  Amplitude Interquartil     Amplitude Interquartil 
   Característica     
   Censos/Sondagens     
  Classe Mediana     Classe Mediana 
 Classe Modal      Classe Modal 
       Diagrama de Dispersão
 Freq. Absoluta Freq. Absoluta      
 Freq. Abs. Acum.  Freq. Abs. Acum.     
 Freq. Relativa Freq. Relativa      
 Freq. Rel. Acum. Freq. Rel. Acum.      
   Função Cumulativa     
  Gráfico de Barras     Gráfico de Barras 
  Gráfico Circular      
  Média      

Moda             Moda 
  Pictograma Pictograma           
    População           
    Quartis e D.E.Q.         Quartis e D.E.Q. 
          Recta de regressão   Recta de regressão 
              Tabela de Frequências 

Tipo de Distribuição   Tipo de Distribuição           
  Universo             

Var e Desvio-Padrão             Var e Desvio-Padrão 
              Variável Qualitativa 

Var Quant Contínua     Var Quant Contínua       Var Quant Contínua 
      Var Quant Discreta       Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.20 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Mediana e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

   
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra      Amostra  

Amplitude Amostral      
Amplitude 
Amostral  

Amplitude Interquartil        
Característica        

 Classe 
Mediana       

 Classe Modal       

       
Diagrama de 

Dispersão 
Freq. Absoluta        

Freq. Abs. Acum.        
Freq. Relativa        

Freq. Rel. Acum.        
Gráfico de Barras        

 Histograma       
       Média 
       Mediana 
 Pictograma       

Quartis e D.E.Q.  Quartis e D.E.Q.      
    Recta de regressão   Recta de regressão 

    
Tabela de 

Contingência    
Tabela de Frequências        

Tipo de Distribuição  
Tipo de 

Distribuição      
Universo        

Variância e Desvio-
Padrão        

Var Quant Contínua   
Var Quant 
Contínua     

Var Quant Discreta        

Quadro 6.4.3.21 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Moda e alguns outros conceitos, 
ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de moda apresenta evoluções negativas ao longo dos variados 

momentos com os conceitos de pictograma, recta de regressão, tabela de frequências, 

variável quantitativa contínua e discreta. As associações unicamente positivas ocorrem 

com os conceitos de amplitude interquartil, característica, frequência absoluta, 
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frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, 

gráfico de barras, quartis e diagrama de extremos e quartis, tabelas de contingência, tipo 

de distribuição, universo, variância e desvio-padrão e variável quantitativa discreta. 

Com os conceitos de histograma, média, mediana e pictograma assinalam-se as 

associações negativas com o conceito de moda. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amplitude Interquartil Amplitude Interquartil      
 Característica       
   Censos / Sondagens     
  Freq. Absoluta      
  Freq. Abs. Acum.      
  Freq. Relativa      

Gráfico de Barras        
 Mediana Mediana      
        
        

População        
Quartis e D.E.Q.  Quartis e D.E.Q.      

Tabela de Frequências  Tabela de Frequências      
Tipo de Distribuição  Tipo de Distribuição      

Variância e Desvio-Padrão        
  Var Quant Contínua      
   Var Quant Discreta     

Quadro 6.4.3.21 – Associações positivas e negativas entre o conceito de Pictograma e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 A associação unicamente negativa do conceito de pictograma ocorre com os 

conceitos de censo/sondagem, característica estatística e variável quantitativa discreta. 

As associações unicamente positivas ocorrem apenas com os conceitos de frequência 

absoluta, frequência absoluta acumulada, frequência relativa, gráfico de barras, 

população e variância e desvio-padrão. As evoluções positivas detectadas ocorrem com 

os conceitos de amplitude interquartil, mediana, quartis e diagrama de extremos e 

quartis, tabela de frequências, tipo de distribuição e variável quantitativa contínua. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

 Amplitude Interquartil Amplitude Interquartil           
 Classe Mediana       
 Classe Modal       

Freq. Absoluta        
Freq. Abs. Acum.        

Freq. Relativa  Freq. Relativa      
Freq. Rel. Acum.  Freq. Rel. Acum.      
Quartis e D.E.Q.   Quartis e D.E.Q.      

Tabela de Frequências               
  Tipo de Distribuição Tipo de Distribuição           

Universo               
Variância e Desvio-Padrão               

      Var Quant Contínua         
Var Quant Discreta   Var Quant Discreta           

Quadro 6.4.3.22 – Associações positivas entre o conceito de População e alguns outros conceitos, ao 
longo dos momentos de avaliação 
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 O conceito de população associa-se positivamente com os conceitos de 

frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, universo e variância e desvio-

padrão. As evoluções positivas detectadas ocorrem com os conceitos de amplitude 

interquartil, frequência relativa, frequência relativa acumulada, quartis e diagrama de 

extremos e quartis, tipo de distribuição e variável quantitativa discreta. As evoluções 

negativas, com os conceitos de tabela de frequências e variável quantitativa contínua. A 

associação unicamente negativa ocorre com classe mediana, classe modal e variável 

quantitativa contínua. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativ
a Positiva Negativa 

Amostra   Amostra Amostra  Amostra  
       Amplitude Amostral 

 Amplitude 
Interquartil       

Característica        
   Censo/Sondagem     
 Classe Mediana       
 Classe Modal       

       
Diagrama de 

Dispersão 
Freq. Absoluta   Freq. Absoluta     
Freq. Relativa        

Freq. Rel. Acum.        
Gráfico de Barras  Gráfico de Barras      

  Média     Média 
  Mediana     Mediana 

Moda  Moda      
       Recta de regressão 

    
Tabela de 

Contingência    

Tabela de Frequências  
Tabela de 

Frequências  Tabela de Frequências    
Tipo de Distribuição        

  Unidade Estatística      
Universo        

Variância e Desvio-
Padrão       

Variância e Desvio-
Padrão 

       Variável Qualitativa 

   
Var Quant 
Contínua    Var Quant Contínua 

Var Quant Discreta  Var Quant Discreta     Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.23 – Associações positivas entre o conceito de Quartis e Diagrama de Extremos e Quartis e 
alguns outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 Os conceitos de quartis e diagrama de extremos e quartis apresentam evoluções 

unicamente negativas com os conceitos de frequência absoluta, média, mediana, 

variância e desvio padrão e variável quantitativa contínua e discreta. As evoluções 

positivas ocorrem com os conceitos de amostra, gráfico de barras, moda e tabela de 

frequências. A associação unicamente negativa ocorre com os conceitos de amplitude 

amostral, censo e sondagem, classe mediana, classe modal, recta de regressão e variável 

qualitativa. A associação unicamente positiva ocorre apenas com os conceitos de 

característica estatística, frequência relativa, frequência relativa acumulada, tabela de 

contingência, tipo de distribuição, unidade estatística e universo. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

       Amostra 
       Amplitude Amostral 
       Amplitude Interquartil 
    Classe Mediana   Classe Mediana 
    Classe Modal   Classe Modal 
    Coef. Correlação    
       Gráfico de Barras 
  Histograma      
    Média   Média 
     Mediana  Mediana 
    Moda   Moda 
       Quartis e D. E. Q. 
       Variância e Desvio-Padrão 
       Variável Qualitativa 
       Var Quant Contínua 
       Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.24 – Associações positivas entre o conceito de Recta de Regressão e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de recta de regressão associa-se negativamente com os conceitos de 

amostra, amplitude amostral, amplitude interquartil, gráfico de barras, quartis e 

diagrama de extremos e quartis, variável quantitativa discreta, variância e desvio 

padrão, variável quantitativa contínua e variável qualitativa. As evoluções negativas que 

se registam dizem respeito aos conceitos de classe mediana, classe modal e mediana. As 

associações unicamente positivas ocorrem com os conceitos de coeficiente de 

correlação e histograma. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

    Classe Mediana    
    Classe Modal    
  Histograma      
    Média    
    Moda    
    Quartis e D. E. Q.    
        Tabela de Frequências       

Quadro 6.4.3.25 – Associações positivas entre o conceito de Tabela de Contingência e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de tabela de contingência associa-se positivamente, aquando dos 

cinco testes parciais, com os conceitos de classe mediana, classe modal, histograma, 

média, moda, quartis e diagrama de extremos e quartis e tabela de frequências.  
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

      Amostra  
       Amplitude amostral 

 Amplitude 
Interquartil 

Amplitude 
Interquartil      

  Característica      
 Classe Mediana       

Classe Modal        
       Diagrama de Dispersão 

Freq. Absoluta        
Freq. Abs. Acum.  Freq. Abs. Acum.      

Freq. Relativa        
Freq. Rel Acum.  Freq. Rel. Acum.      

  Função Cumulativa      
Gráfico de Barras  Gráfico de Barras      
Gráfico Circular        

       Média 
       Mediana 

Moda        
Pictograma  Pictograma      
População        

Quartis e D.E.Q.  Quartis e D.E.Q.      

    
Tabela de 

Contingência    
        

Tipo de Distribuição        
Universo        

Variância e Desvio-Padrão       
Variância e Desvio-

Padrão 
       Variável Qualitativa 
   Var Quant Contínua    Var Quant Contínua 

Var Quant Discreta       Var Quant Discreta 

Quadro 6.4.3.26 – Associações positivas entre o conceito de Tabela de Frequências e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 Por sua vez, o conceito de tabela de frequências apresenta evoluções negativas 

aquando da sua associação com os conceitos de variância e desvio-padrão, variável 

quantitativa contínua e discreta. A associação unicamente negativa ocorre com os 

conceitos de amplitude amostral, classe mediana, diagrama de dispersão, média, 

mediana e variável qualitativa. A associação unicamente positiva ocorre com os 

conceitos de amostra, característica, classe modal, frequência absoluta, frequência 

relativa, função cumulativa, gráfico circular, moda, população, tabela de contingência e 

tipo de distribuição e universo. As evoluções positivas ocorrem apenas com o conceito 

de amplitude interquartil. 



 

  133

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra        
Característica        

   Censos / Sondagens     
 Classe Modal       

Freq. Absoluta  Freq. Absoluta      
Freq. Abs. Acum.        

Freq. Relativa        
Freq. Rel. Acum.        

  Gráfico Circular      
Gráfico de Barras  Gráfico de Barras      

Histograma        
  Média      

Mediana  Mediana      
Moda  Moda      

Pictograma  Pictograma      
 População       

Quartis e D.E.Q.        
Tabela de Frequências        

  Unidade Estatística      
   Var Quant Contínua     
  Var Quant Discreta      

Quadro 6.4.3.27 – Associações positivas entre o conceito de Tipo de Distribuição e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O tipo de distribuição associa-se positivamente, num único momento, com os 

conceitos de amostra, característica, frequência absoluta acumulada, frequência relativa, 

frequência relativa acumulada, gráfico circular, média, quartis e diagrama de extremos e 

quartis, tabela de frequências, unidade estatística e variável quantitativa discreta. As 

associações negativas que ocorrem em apenas um dos momentos verificam-se com os 

conceitos de censos, sondagens, classe modal, população e variável quantitativa 

contínua. As evoluções positivas resultam da associação com os conceitos de frequência 

absoluta, gráfico de barras e pictograma. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

  Amplitude Interquartil      
   Censos / Sondagens     
   Freq. Absoluta     
   Freq. Relativa     
  Freq. Rel. Acum.      
   Média     
   Quartis e D.E.Q.     
  Tipo de Distribuição      

Quadro 6.4.3.28 – Associações positivas entre o conceito de Unidade Estatística e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

A unidade estatística contempla apenas associações unicamente negativas – com 

os conceitos de censos, sondagens, frequência absoluta, frequência relativa, média e 

quartis e diagrama de extremos e quartis – e associações positivas – com os conceitos de 

amplitude interquartil, frequência relativa acumulada e tipo de distribuição.  
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra        
 Amplitude Interquartil       

Característica        
Gráfico de Barras        

 Mediana       
Moda        

População        
Quartis e D.E.Q.        

Tabela de Frequências        
Var. e  Desvio-Padrão        

Quadro 6.4.3.29 – Associações positivas entre o conceito de Universo e alguns outros conceitos, ao 
longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de universo associa-se negativamente com os conceitos de amplitude 

interquartil e mediana. Quanto às associações positivas, estas ocorrem com os conceitos 

de amostra, característica, gráfico de barras, moda, população, quartis e diagrama de 

extremos e quartis, tabela de frequências e variância e desvio-padrão. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Amostra      Amostra  
       Amplitude amostral 

Característica        
 Classe Mediana       

Classe Modal        
       Diagrama de Dispersão 

Freq. Absoluta        
Freq. Abs. Acum.        

Freq. Relativa        
Freq. Rel. Acum.        
Gráfico de Barras        

Histograma        
       Média 

Mediana       Mediana 
Moda        

Pictograma        
População        

Quartis e D.E.Q.       Quartis e D.E.Q. 
Tabela de Frequências       Tabela de Frequências 

  Universo      
Var Quant Discreta        

Quadro 6.4.3.30 – Associações positivas entre o conceito de Variância e Desvio-Padrão e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 Os conceitos de variância e desvio-padrão apresentam evoluções negativas 

aquando da sua associação com os conceitos de mediana, quartis e diagrama de 

extremos e quartis e tabela de frequências. A associação unicamente negativa ocorre 

com os conceitos de amplitude amostral, classe mediana, diagrama de dispersão e 

média. A associação unicamente positiva ocorre com os conceitos de característica, 

classe modal, frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, frequência relativa, 

frequência relativa acumulada, gráfico de barras, histograma, mediana, moda, 

pictograma, população, universo e variável quantitativa discreta. As evoluções positivas 

ocorrem apenas com o conceito de amostra. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

      Amostra  
       Amplitude amostral 
       Diagrama de Dispersão 
       Mediana 
       Quartis e D.E.Q. 
       Recta de Regressão 
       Tabela de Frequências 

Quadro 6.4.3.31 – Associações positivas entre o conceito de Variável Qualitativa e alguns outros 
conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de variável qualitativa apresenta associações unicamente negativas 

com os conceitos de amplitude amostral, diagrama de dispersão, mediana, quartis e 

diagrama de extremos e quartis, recta de regressão e tabela de frequências. A associação 

unicamente positiva ocorre com o conceito amostra. 

 
Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

      Amostra  
       Amplitude amostral 

Amplitude Interquartil   Amplitude Interquartil     
Característica  Característica      

       Diagrama de Dispersão 
  Freq. Absoluta      
  Freq. Abs. Acum.      
  Freq. Rel. Acum.      
  Função Cumulativa      
  Gráfico Circular      

Gráfico de Barras  Gráfico de Barras      
        
  Média     Média 
   Mediana    Mediana 

Moda        
   Pictograma     

População  População      
Quartis e D.E.Q.  Quartis e D.E.Q.     Quartis e D.E.Q. 

       Recta de Regressão 
Tabela de Frequências       Tabela de Frequências 

  Tipo de Distribuição      
Var e Desvio-padrão        

Quadro 6.4.3.32 – Associações positivas entre o conceito de Variável Quantitativa Discreta e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 
 O conceito de variável quantitativa discreta apresenta evoluções negativas 

aquando da sua associação com os conceitos de amplitude interquartil, média, mediana, 

quartis e diagrama de extremos e quartis e tabela de frequências. A associação 

unicamente negativa ocorre com os conceitos de amplitude amostral, diagrama de 

dispersão, pictograma e recta de regressão. A associação unicamente positiva ocorre 

com os conceitos de amostra, frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, 

frequência relativa acumulada, função cumulativa, gráfico circular, moda, tipo de 

distribuição e variância e desvio-padrão. As evoluções positivas ocorrem apenas com os 

conceitos de característica, gráfico de barras e população. 
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Momentos Prévios Três Primeiros Testes Quarto e Quinto Testes Testes Globais 

Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

      Amostra  
       Amplitude amostral 
   Amplitude Interquartil     
   Característica     
       Diagrama de Dispersão 
   Freq. Absoluta     
   Freq. Abs. Acum.     
   Freq. Relativa     
   Freq. Rel. Acum.     
   Função Cumulativa     
   Gráfico Circular     

Gráfico de Barras   Gráfico de Barras     
   Média    Média 

Mediana   Mediana    Mediana 
Moda   Moda     

  Pictograma      
   População     
   Quartis e D.E.Q.    Quartis e D.E.Q. 
       Recta de Regressão 
   Tabela de Frequências    Tabela de Frequências 
   Tipo de Distribuição     

Var Quant Discreta        

Quadro 6.4.3.33 – Associações positivas entre o conceito de Variável Quantitativa Contínua e alguns 
outros conceitos, ao longo dos momentos de avaliação 

 

 O conceito de variável quantitativa contínua apresenta evoluções negativas 

aquando da sua associação com os conceitos de média, mediana, moda, quartis e 

diagrama de extremos e quartis e tabela de frequências. A associação unicamente 

negativa ocorre com os conceitos de amplitude amostral, amplitude interquartil, 

característica, diagrama de dispersão, frequência absoluta, frequência absoluta 

acumulada, frequência relativa, frequência relativa acumulada, função cumulativa, 

gráfico circular, gráfico de barras, população e tipo de distribuição. A associação 

unicamente positiva ocorre com os conceitos de amostra, pictograma e variável 

quantitativa discreta.  

 

 Finalizada a apresentação das diferentes associações entre os conceitos 

subordinados à unidade temática em estudo, é possível realizar alguns comentários, 

relacionando as diferentes informações apresentadas. 

 O conceito de amostra, ao apresentar um declínio de respostas correctas entre os 

momentos prévios e os três primeiros testes e um aumento entre estes últimos e os testes 

globais, é possível referir que, na globalidade, o conceito foi bem apreendido pelos 

alunos. No que diz respeito às diferentes associações, as positivas dizem respeito aos 

conceitos que são bem assimilados pelos alunos, cuja leccionação pode ser feita 

conjuntamente, bem como, a apresentação conjunto dos diferentes conceitos numa só 

questão; as negativas, revelam que não há qualquer tipo de fundamento para a 
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leccionação conjunta dos termos e procedimentos em questão, tal como, dificuldade em 

diferenciar o conceito correcto a aplicar. 

 O conceito de amplitude amostral apresenta um declínio na compreensão do 

conceito e aquando da sua associação com os conceitos de classe mediana, mediana, 

moda e variável quantitativa discreta, há um retrocesso na qualidade das respostas dadas 

pelos alunos. Assiste-se, assim, ao primeiro conceito não apreendido pela maioria dos 

alunos. 

 À semelhança do conceito anterior, o conceito de amplitude interquartil 

apresenta um declínio na percentagem de respostas correctas entre os três primeiros 

testes e os testes globais. Apesar de apresentar uma evolução positiva na associação 

com os gráficos e com a tabela de frequências, apresenta uma regressão na associação 

com os conceitos de média e mediana, bem como, com quartis e diagrama de extremos 

e quartis, pelo que conduz a mais um dos conceitos não apreendidos pelos alunos.  

 O conceito de característica estatística apresenta uma evolução positiva desde 

o primeiro ao último momento de avaliação. As associações negativas que apresenta 

dizem respeito, essencialmente, à dificuldade que os alunos têm em interpretar a 

informação apresentada num gráfico e/ou tabela de frequências e saber definir a 

característica em estudo, bem como, com a desconexão existente entre alguns conceitos 

aquando da leccionação da característica. Considera-se, apesar das associações 

negativas registadas, que foi um dos conceitos que os alunos demonstraram dominar. 

 Os conceitos de censos e sondagens apresentaram uma boa percentagem de 

respostas correctas, pelo que os alunos demonstraram a apreensão dos conceitos. 

Contudo, as associações negativas registadas em nada anulam a correcta apreensão dos 

conceitos, apenas referem que estes se leccionam e são apreendidos correctamente no 

caso de se abordarem isoladamente, mas que levanta algumas dificuldades aquando da 

apresentação do conceito de amostra. 

 O conceito de classe mediana apresenta uma forte evolução na qualidade das 

respostas por parte dos alunos, entre os momentos prévios e os quarto e quinto testes, 

apesar das associações negativas apresentadas nos momentos prévios, que evidenciam 

um total desconhecimento dos conceitos associados e do mesmo. Entre os quarto e 

quinto testes e os testes globais apresenta-se um decréscimo na percentagem de 

respostas correctas relacionadas com o conceito de classe mediana; como as respostas 

apenas foram dadas pelos alunos com os resultados mais baixos à disciplina, pode-se 

afirmar que o conceito de classe mediana foi correctamente apreendido pelos alunos. 
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 Analogamente ao conceito anterior, pode-se afirmar que os conceitos de classe 

modal, coeficiente de correlação, diagrama de dispersão, recta de regressão e 

tabela de contingência foram correctamente apreendidos pelos alunos.  

 O conceito de função cumulativa, dada a reduzida percentagem de respostas 

correctas, pode-se afirmar que foi um dos conceitos que os alunos não aplicaram 

correctamente à situação apresentada. Das associações positivas, depreende-se que os 

alunos entenderam que a este conceito estavam ligados os conceitos de tabela de 

frequências e de variável quantitativa discreta. Das associações negativas, ressalva a 

confirmação de que os alunos não conseguem interpretar correctamente os diferentes 

modos de apresentar os dados e, a partir deles, responder à questão. 

 O conceito de gráficos apresentou um processo evolutivo entre os momentos 

prévios e os três primeiros testes, regressivo entre estes últimos e os quarto e quinto 

testes, mantendo-se a situação nos testes globais. O gráfico circular apresentou um 

decréscimo acentuado na percentagem de respostas e não apresenta uma evolução entre 

as diferentes associações; considera-se, assim, um conceito não apreendido pelos 

alunos. O gráfico de barras apresenta uma evolução até aos primeiros testes e uma 

regressão nos globais; as associações positivas apresentadas revelam um correcto 

domínio do conceito interligado com outros; então, pode-se afirmar que este conceito 

foi assimilado correctamente pelos alunos. O histograma e o pictograma apresentam 

uma evolução na percentagem de respostas correctas e as associações com o mesmo 

revelam um domínio dos conceitos a ele associados, pelo que os alunos sabem 

correctamente que conceito e procedimento devem apresentar; deste modo, pode-se 

considerar que os conceitos de histograma e pictograma foram correctamente 

apreendidos pelos alunos.  

 O conceito de média é um dos conceitos que apresentaram uma correcta 

aplicação e domínio. As associações negativas apresentadas, que revelam a falta do 

domínio do conceito nos testes globais por parte dos alunos, em nada contribuem para a 

quebra do processo evolutivo da compreensão do conceito; as associações positivas 

demonstram que os alunos sabem diferenciar os conceitos associados à média e de que 

modo se aplicam. Deste modo, a média foi mais um conceito correctamente apreendido 

 O conceito de mediana, apesar de não ter sido compreendido pela maioria dos 

alunos, foi um dos conceitos e que os alunos sentiram mais dificuldades. Esta 

dificuldade encontra-se explicada pelas associações negativas em que está expresso o 
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fraco nível de interpretação da informação em gráficos e tabelas de frequências. 

Considera-se, por isso, que o conceito de mediana não foi apreendido pelos alunos. 

 O conceito de moda, apesar de apresentar oscilações ao longo dos variados 

momentos e de apresentar associações negativas que em nada contribuem para a 

incompreensão do conceito, considera-se correctamente apreendido pelos alunos. 

O conceito de população, correctamente apreendido ao longo dos diferentes 

momentos de avaliação, revelando um processo evolutivo desde o primeiro ao último 

teste. Das associações que surgem com este conceito, conclui-se que as negativas 

traduzem os conceitos que não devem ser leccionados com o mesmo; as positivas 

revelam que a leccionação do conceito de população pode ser realizada com os 

conceitos a que está positivamente associada, não havendo qualquer prejuízo para os 

alunos no seu processo de aprendizagem. Considera-se, deste modo, que o conceito de 

população foi correctamente apreendido pelos alunos. 

 Os conceitos de quartis e diagrama de extremos e quartis apresentaram uma 

evolução positiva entre os dois primeiros grupos de momentos e um declínio até aos 

testes globais, na qualidade das respostas dadas pelos alunos. Quanto às associações, as 

positivas encontram-se directamente ligadas aos conceitos essenciais para a 

determinação dos quartis e posterior construção do diagrama; as negativas revelam a 

desassociação da leccionação do conceito com os restantes, bem como, a 

incompreensão, por parte dos alunos, das situações em que se deve aplicar 

correctamente o conceito. Deste modo, considera-se que o conceito de quartis e 

diagrama de extremos e quartis não foram correctamente apreendidos pelos alunos. 

 O conceito de tabela de frequências foi um dos conceitos que, à excepção dos 

momentos prévios, apresentou uma percentagem de respostas correctas superior a 50%, 

apesar de apresentar um declínio entre o quarto-quinto testes e os testes globais. As 

associações negativas representam alguns dos conceitos que não devem ser leccionados 

aquando da exposição do conceito de tabela de frequência; as associações positivas 

traduzem alguns dos conceitos que estão directamente relacionados com o conceito em 

análise ou que podem ser leccionados simultaneamente. Considera-se, assim, que o 

conceito de tabela de frequências é mais um dos conceitos apreendidos pelos alunos. De 

salientar que os conceitos de frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, 

frequência relativa e frequência relativa acumulada apresentam associações 

negativas entre os mesmos. Este facto deve-se à dificuldade sentida pelos alunos em 

proceder a um raciocínio dedutivo que envolve os quatro conceitos apresentados, mas 
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em que apenas se conhece a informação das frequências acumuladas. Para além das 

associações negativas apresentadas, as que ocorrem com outros conceitos, especificam 

incompatibilidade da leccionação e incompreensão da interligação existente entre os 

diferentes conceitos. As positivas revelam a diferenciação, por parte dos alunos, entre 

alguns conceitos associados. Considera-se, assim, que apesar de os alunos dominarem 

os procedimentos para determinar as diferentes frequências, não revelam total apreensão 

dos conceitos. 

O tipo de distribuição, ao ser um conceito que implica o conhecimento das 

medidas de localização, média, mediana e moda, permitiu que os alunos revelassem 

uma apreensão suficiente do mesmo. De entre as associações positivas, há a destacar 

aquelas que revelam o conhecimento, por parte dos alunos, de que tipo de informação 

ou cálculos é necessário efectuar para a análise; as associações negativas traduzem os 

conceitos que não devem ser leccionados simultaneamente a este. Deste modo, 

considera-se que o conceito foi correctamente assimilado pelos alunos, apesar da 

percentagem de respostas correctas não ser superior a 50%. 

 O conceito de unidade estatística revelou uma evolução fortemente positiva 

entre o primeiro e segundo teste. Os conceitos associados, quer os que assumem valores 

positivos quer os negativos, traduzem, respectivamente, os conceitos que podem ser 

leccionados simultaneamente e os que não devem ser explicados aos alunos no mesmo 

momento ou questionados na mesma questão. Considera-se, assim, que o conceito de 

unidade estatística foi apreendido suficientemente pelos alunos. 

 O conceito de universo, sendo aquele que estava mais presente nos alunos de 

anos anteriores, revelou uma correcta compreensão do mesmo.  

 Os conceitos de variância e desvio-padrão, em que se incidiu mais neste 

último, demonstraram que os alunos apenas revelaram evolução entre os momentos 

prévios e os três primeiros testes; posteriormente, registou-se um forte declínio na 

percentagem de respostas correctas. Das associações constatadas, estas traduzem o que 

tem sido referido anteriormente: os conceitos que podem ser leccionados 

simultaneamente dos que não devem ser explicados aos alunos no mesmo momento ou 

questionados na mesma questão. Note-se que a dificuldade sentida pelos alunos não se 

deve à não compreensão do conceito, do que significa numa dada situação, mas sim da 

dificuldade em entender a fórmula de cálculo. Considera-se, por isso, um conceito que 

não permitiu a assimilação completa por parte dos alunos.  
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 O conceito de variável qualitativa apresentou um declínio entre os dois grupos 

iniciais, em que se encontram os momentos prévio e os três primeiros testes. 

Posteriormente, a percentagem de respostas correctas aumentou ligeiramente nos testes 

globais. Contudo, na realização do segundo teste global não existiram quase respostas 

correctas, pelo que as associações negativas apresentadas dizem respeito às questões 

não resolvidas pelos alunos em causa. Deste modo, não permitindo que esta última 

observação interfira directamente com a análise, pode-se considerar que houve uma 

apreensão suficiente do conceito.  

 O conceito de variável quantitativa, onde se apresenta a variável quantitativa 

discreta e a variável quantitativa contínua, revelou uma evolução positiva na 

compreensão e aplicação. Das associações entre as duas vertentes do conceito, há a 

destacar o maior número de associações positivas na discreta, ao invés do que ocorre na 

contínua. A variável discreta revela, assim, que o facto de os alunos conseguirem 

diferenciar os diferentes conceitos que lhe estão associados, quer na teoria quer na 

prática, apresenta uma melhor assimilação do conceito. A variável contínua apresenta 

associações negativas com conceitos cujo domínio está subentendido. Considera-se, 

assim que o conceito de variável quantitativa discreta foi apreendido pelos alunos, e o 

de variável quantitativa contínua, não foi assimilado.  
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7. Considerações Finais 

7.1 Principais Conclusões 

 Este trabalho teve como principal objectivo analisar a percepção dos alunos ao 

longo do processo de aprendizagem de uma unidade temática específica, neste caso 

acerca da Estatística.  

 De modo a obter resposta aos objectivos definidos e a ver respondida a grande 

questão colocada no início do trabalho de projecto, recorreu-se à Estatística Descritiva e 

à Análise de Correspondências Múltiplas. A primeira permitiu observar quais os 

conceitos que os alunos afirmaram dominar de anos anteriores, bem como, a evolução 

das respostas dadas nos diferentes momentos de avaliação. A segunda, de modo a 

analisar globalmente a informação recolhida, permite uma abordagem relacional sobre 

as múltiplas categorias, podendo a vir ser definidos diferentes grupos em que uma 

estrutura complexa se converte em informação legível e perceptível. 

 Da listagem de conceitos que os alunos assinalaram como aqueles que se 

encontravam presentes, quer em termos de definição quer de aplicabilidade, os que se 

destacaram diziam respeito aos censos, sondagens, variável qualitativa, amostra, 

população, média, moda e alguns gráficos. 

  Ao longo dos momentos de avaliação, onde estavam podiam estar contemplados 

os mais variados conteúdos leccionados, verificou-se, de um modo geral, uma evolução 

positiva na apreensão dos mais variados conceitos e procedimentos. Verificou-se a 

existência de conceitos que demonstraram uma melhor assimilação do que outros, que 

em nada se deve às fracas aptidões cognitivas dos alunos no processo de aprendizagem. 

Por um lado, o modo como é colocado o enunciado de um exercício é fundamental para 

uma melhor ou pior percepção do aluno. Por outro lado, diagnostica-se um fraco 

interesse em estudar e entender conceitos que estão cada vez mais presentes no 

quotidiano.  

 Consequentemente, os conceitos que se evidenciaram pela correcta assimilação 

por parte dos alunos foram: amostra, característica estatística, censos e sondagens, 

classe mediana, classe modal, coeficiente de correlação, diagrama de dispersão, recta de 

regressão, tabela de contingência, gráfico de barras, histograma, pictograma, média, 

moda, população, tabela de frequências, tipo de distribuição, unidade estatística, 

universo, variável qualitativa e variável quantitativa discreta. Os conceitos que foram 
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fracamente compreendidos pelos alunos foram amplitude amostral, amplitude 

interquartil, função cumulativa, gráfico circular, mediana, quartis, diagrama de extremos 

e quartis, variância e desvio-padrão.  
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Gráfico 7.1.1 – Percentagem média de respostas correctas em cada um dos grupos 

 

 No que diz respeito ao processo de aprendizagem de conceitos relacionados com 

a Estatística, os alunos do ensino secundário revelaram uma evolução positiva, tal como 

se pode constatar no Gráfico 58. Tendo em conta que a maioria dos alunos realizaram 

apenas os testes parciais e que as notas atribuídas no final do trimestre rondaram, em 

média, 14 valores, pode-se afirmar que se verificou um progresso na consolidação de 

conhecimentos que já tinham sido adquiridos em anos anteriores. O declínio nos testes 

globais reforça a ideia de que os mesmos apenas se destinavam para recuperar os 

resultados obtidos nos outros testes; resultados estes que foram obtidos pelos alunos que 

não obtiveram uma classificação positiva no final do trimestre. 

 Os alunos que escolhem o Curso de Ciências Humanas e Sociais para concluir o 

ensino secundário, sabem, à partida, o género de Matemática que irão ter. Tendo em 

conta que estes mesmos alunos têm uma má relação com a disciplina, penso que foi 

possível incentivá-los a reconhecerem a importância da Estatística nos nossos dias. 

Contudo, a cada vez mais os alunos enfrentam a Matemática como a disciplina cujo 

caminho só se faz num sentido; continuam a apostar na mecanização de procedimentos, 

o que conduz a bloqueios lógicos na resolução de qualquer tipo de exercícios. 
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7.2 Limitações do Estudo 

 
 Uma das limitações deste estudo prendeu-se com o facto de apenas se ter 

utilizado uma amostra com 29 alunos, pertencentes a ambas as turmas. Apesar de se 

terem considerado um número de alunos inscritos mais elevado na disciplina de 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, por motivos de ausência constante às aulas, 

aos momentos de recolha de dados e exclusão por excesso de faltas, a amostra inicial 

próxima de 50 elementos viu-se reduzida a 29.  

  

7.3 Desenvolvimentos Futuros 

 

 Um interessante desenvolvimento futuro era o de aplicar esta mesma 

metodologia no estudo das unidades temáticas integradas no currículo nacional da 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Após o registo dos conceitos apreendidos de 

anos anteriores e dos conceitos abordados aquando da leccionação da Estatística 

Descritiva e Distribuições Bidimensionais, tornar-se-ia consistente com uma ampliação 

deste estudo abordar a aplicação dos conceitos abordados na Estatística Indutiva e na 

Teoria das Probabilidades. 

 Um outro desenvolvimento a realizar seria o estudo da aprendizagem dos 

conceitos relacionados com a Estatística Descritiva e Distribuições Bidimensionais 

através de tarefas dirigidas, que conduzissem ao fomento do raciocínio e abordagem dos 

conceitos, sem ser através da exposição teórica a que os alunos estão habituados. 
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Anexo 1  

QUESTIONÁRIOS E TESTES COLOCADOS AOS ALUNOS 

QUESTIONÁRIO 1 
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QUESTIONÁRIO 2 
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PRIMEIRO TESTE 
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SEGUNDO TESTE 
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TERCEIRO TESTE 
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QUARTO TESTE 
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QUINTO TESTE 
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PRIMEIRO TESTE GLOBAL 
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SEGUNDO TESTE GLOBAL 
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Anexo 2  

CODIFICAÇÃO ASSOCIADA ÀS QUESTÕES DE CADA UM DOS MOMENTOS   DE RECOLHA 
DE INFORMAÇÃO 

 

 
Quadro 1 – Codificação do Primeiro momento 

 

Questão Codificação da 
resposta correcta  

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta  
Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 
A Q101  M Q113  Y Q125 
B Q102  N Q114  Z Q126 
C Q103  O Q115  AA Q127 
D Q104  P Q116  BB Q128 
E Q105  Q Q117  CC Q129 
F Q106  R Q118  DD Q130 
G Q107  S Q119  EE Q131 
H Q108  T Q120  FF Q132 
I Q109  U Q121  GG Q133 
J Q110  V Q122  HH Q134 
K Q111  W Q123  II Q135 
L Q112  X Q124    

 

 
 

Quadro 2 – Codificação do Segundo momento 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 
Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 

 
Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 
Q3 Q203  Q10C Q219  Q12G Q229 
Q4 Q204  Q10D Q220  Q12H Q230 
Q5 Q205  Q11A Q221  Q13A Q231 
Q6 Q206  Q11B Q222  Q13B Q232 
Q7 Q207  Q12A Q223  Q14A Q233 
Q8 Q213  Q12B Q224  Q14B Q234 

Q9A Q214  Q12C Q225  Q14C Q235 
Q9B Q215  Q12D Q226  Q15A Q237 
Q9C Q216  Q12E Q227  Q15B Q239 
Q10A Q217  Q12F Q228  Q15C Q240 
Q10B Q218       

 
 

Quadro 3 – Codificação do Primeiro Teste de Avaliação 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 
 Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 
 Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 

P1Q1 P101  P1Q9A' P136  P1Q12C P147 
P1Q2 P108  P1Q9B' P137  P1Q13A P148 
P1Q3 P112  P1Q9C' P138  P1Q13B P149 
P1Q5 P119  P1Q11A P140  P1Q13B' P150 
P1Q6 P121  P1Q11B P141  P1Q13B'' P151 

P1Q7A P128A  P1Q11C P142  P1Q13C P152 
P1Q7B P126B  P1Q11D P143  P1Q13D P153 
P1Q9A P133  P1Q11E P144  P1Q13E P155 
P1Q9B P134  P1Q12A P145    
P1Q9C P135  P1Q12B P146    
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Quadro 4 – Codificação do Segundo Teste de Avaliação 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta  
Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta  
Questão 

Codificação da 
resposta 
correcta 

P2Q1 P204  P2Q9A P233  P2Q12A P244 
P2Q2 P206  P2Q9B P234  P2Q12B P245 
P2Q3 P211  P2Q9C P235  P2Q12C P246 
P2Q4 P214  P2Q9D P236  P2Q13A P247 
P2Q5 P219  P2Q9D'' P238  P2Q13B P248 
P2Q6 P223  P2Q10 P242  P2Q13C P249 
P2Q7 P226  P2Q11 P243  P2Q13D P250 
P2Q8 P231       

 
 

Quadro 5 – Codificação do Terceiro Teste de Avaliação 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 
Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 

 
Questão 

Codificação 
da resposta 

correcta 
P3Q1 P301  P3Q9B P334  P3Q11B P341 
P3Q2 P306  P3Q9C P335  P3Q11C P342 
P3Q3 P310  P3Q9D P336  P3Q11D P343 
P3Q4 P314  P3Q10A P337  P3Q11E P344 
P3Q5 P317  P3Q10B P338  P3Q11F P345 
P3Q6 P322  P3Q10C P339  P3Q11G P346 
P3Q7 P326  P3Q11A P340  P3Q11G' P347 

P3Q9A P333       

 
 

Quadro 6 – Codificação do Quarto Teste de Avaliação 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 

Questão 
Codificação da 

resposta 
correcta 

 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

P4Q1 P403  P4Q7C P427  P4Q8E P437 
P4Q2 P408  P4Q7C' P428  P4Q8E' P438 
P4Q3 P410  P4Q7D P429  P4Q8F P439 
P4Q4 P415  P4Q7E P430  P4Q8F' P440 
P4Q5 P418  P4Q8B P433  P4Q8G P441 
P4Q6 P423  P4Q8B' P434  P4Q8G' P442 

P4Q7A P425  P4Q8C P435  P4Q8H P443 
P4Q7B P426  P4Q8D P436    

 
 

Quadro 7 – Codificação do Quinto Teste de Avaliação 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

P5Q1A P501  P5Q3C P509 
P5Q1B P502  P5Q3E P511 
P5Q1B' P503  P5Q3F P512 
P5Q2A P504  P5Q3F' P513 
P5Q2B P505  P5Q4A P514 
P5Q2C P506  P5Q4BI P515 
P5Q3A P507  P5Q4BII P516 
P5Q3B P508  P5Q4BIII P517 
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Quadro 8 – Codificação do Primeiro Teste de Avaliação Global 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

G1Q1A G101  G1Q4B G111  G1Q4A G110 
G1Q1B G102  G1Q4B' G112  G1Q5H' G122 
G1Q1C G103  G1Q4C G113  G1Q5I G123 
G1Q1D G104  G1Q5A G114  G1Q5I' G124 
G1Q1E G105  G1Q5B G115  G1Q6C G127 
G1Q1E' G106  G1Q5E G118  G1Q6D G128 
G1Q2A G107  G1Q5F G119  G1Q6D' G129 
G1Q2B G108  G1Q5G G120  G1Q6E G130 
G1Q3 G109  G1Q5H G121  G1Q6F G131 

      G1Q6F' G132 

 
 

Quadro 9 – Codificação do Segundo Teste de Avaliação Global 
 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

 

Questão 
Codificação 
da resposta 

correcta 

G2Q1A G101  G2Q3D G212  G2Q5H G121 
G2Q1B G102  G2Q3D' G213  G2Q5G G120 
G2Q1C G103  G2Q3C G211  G2Q5H' G122 
G2Q1D G104  G2Q4B G111  G2Q5I G123 
G2Q1E G105  G2Q4B' G112  G2Q5I' G124 
G2Q1E' G106  G2Q4C G113  G2Q6A G227 
G2Q2A G107  G2Q5A G114  G2Q6B G228 
G2Q2B G108  G2Q5B G115  G2Q6C G229 
G2Q3A G209  G2Q5E G118  G2Q6D G230 
G2Q3B G210  G2Q5F G119  G2Q6E G231 
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Codificação associada Conceitos 
Q1 Q2 P1 P2 P3 G1 P4 P5 G2 

Universo Estatístico Q1
01                 

População Estatística Q1
02 Q217 P101,119,148 

P204,234,23
5   G101     G201 

Amostra Q1
03 Q218,221,222 

P140,141,142,143,144,
153     G110       

Unidade Estatística     
P108,121133,134,135, 

136,137,138,152 P206,233           
Característica 

estatística 
Q1
04 Q219 P149 P233   G102     G202 

Variável discreta Q1
05   P128A             

Variável contínua Q1
06 Q,226,227,228 P126B             

Tabela de 
Frequências Q1

07 Q231   
P242,243,24

4,247   G109,114 

P426,427,
428,433, 

434   G214 

Frequência Absoluta Q1
08 Q203 P145   P334 G114       

Frequência Relativa Q1
09   P146,147   P333 G114       

Frequência Absoluta 
Acumulada 

Q1
10       P336         

Frequência Relativa 
Acumulada 

Q1
11       P335         

Censos Q1
12                 

Sondagens Q1
13   P112,155             

Gráfico de Barras Q1
14 Q204,232   

P223,226,23
1,236,238, 

248   G115     G215 

Gráfico Circular Q1
15 Q206   P214,219           

Histograma Q1
16 

Q207,208,209,2
10,211,212 

237,238       G128 P429,436   G222 

Pictograma Q1
17 Q205   P211           

Dados Discretos Q1
18                 

Dados Contínuos 
(Agrupados) 

Q1
19                 

Média Q1
20 

Q213,216,233,2
34,235,236     

P301,31
4,338, 
340 

G105,106
,G118, 

131 
P403,425,
430,435 P508 

G205,21
8,225, 
228 

Mediana Q1
21 

Q214,233,234,2
35     

P310,34
2 G113,120 P418,440   G211 

Moda Q1
22 

Q215,233,234,2
35   P245,246 

P306,34
1 

G104,119
,129 P410,438   

G204,21
9,223 

Classe Mediana Q1
23         G130 P415,439   G224 

Classe Modal Q1
24         G127 P408,437   G221 

Quartis Q1
25       P317 G121,122 

P423,441,
442   G210 

Percentis Q1
26                 

Diagrama de 
extremos e quartis 

Q1
27       

P322,34
5         

Variância Q1
28                 

Desvio-padrão Q1
29       

P322,33
9,344 G132 P443   G226 

Amplitude Q1
30                 

Amplitude amostral Q1
31       P337 

G111,112
,123     G209 

Amplitude 
interquartil 

Q1
32       P343 G124       

Correlação Q1
33                 

Recta de regressão Q1
34             P509 G229 

Coeficiente de 
correlação Q1

35             

P502,503,504,5
05,506,511, 

512,513 
G230,23

1 
Tabelas de 

contingência 
Q1
36             

P514,515,516,5
17,520   

Variável 
Quantitativa   

Q220,223,224,2
26,227, 
228,230 P151     G107,108     G207 

Variável Qualitativa   Q225,229 P150     
G103,G1
07,108     

G203,20
7 

Distribuição 
Simétrica   Q239,240     

P326,P3
46,347       

G212,21
3 

Distribuição 
Assimétrica à 

esquerda   Q239,240     
P346,34

7       
G212,21

3 
Distribuição 

Assimétrica à direita   Q239,240     
P346,34

7       
G212,21

3 
Função Cumulativa       P249,250           

Diagrama de 
dispersão               P501,507 G227 
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Anexo 3  

ALGUMAS CONSIDERACÕES SOBRE CÁLCULOS RELACIONADOS COM A A.C. 

 

1.Análise em relação aos centros de gravidade  

 Iniciem-se algumas considerações sobre o espaço pR . 

 Cada ponto i é afectado pela massa if  e tem por coordenadas os pontos:  

.,...,1 pjpara
f
f

i

ij =  

 O centro de gravidade G da nuvem, ou o ponto médio, para a j –ésima 

componente define-se por:  

∑∑∑
===

====
n

i
jij

n

i i

ij
i

n

i

i
jij ff

f
f

fffg
1

.
1 .

.
1

.  

 A análise em relação ao centro de gravidade substitui 
i

ij

f
f

por  ´. j
i

ij f
f
f
− , ou 

ainda, 
.

..

i

jiij

f
fff −

.  

 
 A nuvem encontra-se representada no subespaço de dimensão 1−p definido 

pela seguinte relação: 

iff
j

iij ∀=∑ ,1)( , 

em que este subespaço contém o centro de gravidade G e os eixos factoriais da análise 

em relação a G. 

 Assim, no espaço dos perfis em pR , o centro de gravidade de N(I) é o mesmo 

que o perfil da linha marginal da tabela inicial. Este perfil é usualmente denominado o 

perfil médio de N(I).  

 Simetricamente, temos para o centro de gravidade da nuvem em nR  .ii fg = . 

Deste modo, interpreta-se a equação anterior como o centro de gravidade em nR  é igual 

ao perfil da coluna marginal do quadro de partida (a qual coincide com a massa).  
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 Por outro lado, qualquer vector livre deste subespaço é tal que a soma das suas 

componentes é nula. De facto, se x e y são dois pontos de H cujas coordenadas são jx e 

jy (para pj ,...,1= ),  ∑ ∑
= =

==
p

ij

p

j
jj yx

1
1 ou 0)(∑

=

=−
p

ij
jj yx . 

 Em particular, os eixos factoriais terão cada uma das componentes de soma nula.  

 A matriz S de 5.2. torna-se S* de termo geral *
´jjs , após substituição de 

.i

ij

f
f

 por 

.

..

i

jiij

f
fff −

. Ou seja , ∑
=

−−
=

n

i ji

jiijjiij
jj ff

ffffff
s

1 ´..

´..´..*
´

))((
. 

 Desenvolvendo *
´jjs  , e tendo em conta as relações das três quantidades, ijf , 

.if , jf.  obtemos então ´.´
1 ´..

´..´..*
´

))((
jjj

n

i ji

jiijjiij
jj fs

ff
ffffff

s −=
−−

= ∑
=

. 

 Se *u  é um eixo factorial procedente de G , então verificará a seguinte igualdade 

∑
=

=
p

j
jjjj uus

1´

***
`

*
` λ , ou seja , ∑ ∑ =−

` `

*
.

**
`.

*
``

j j
jjjjjj uufus λ . 

 Dado que Hu ∈* tem-se que ∑ =
`

*
` 0

j
ju  , por conseguinte ∑

=

=
p

j
jjjj uus

1`

***
`` λ . 

 Consequentemente, todo o vector próprio de *S que pertence a H é vector 

próprio de S relativamente ao mesmo valor próprio.  

 Além disso, a recta que une a origem ao centro de gravidade G é, como podemos 

facilmente verificar, uma direcção própria de S relativa ao valor próprio 1, e a direcção 

própria de *S  relativa ao valor próprio 0.  

 Por conseguinte, é suficiente diagonalizar S e não considerar os valores próprios 

iguais a 1 e os eixos que lhes correspondem em pR  e nR . 

 O traço de *S  possui uma propriedade notável. De acordo com 

∑
=

−−
=

n

i ji

jiijjiij
jj ff

ffffff
s

1 ´..

´..´..*
´

))((
  temos que tr ∑

=

−
=

n

i ji

jiij

ff
fff

S
1 ..

2
..* )(

. Sendo o efectivo 

total k, reconhece-se na quantidade *Strk a estatística que é aproximadamente 

distribuída segundo a lei do 2χ  com )1)(1( −− pn  graus de liberdades sob a hipotese de 

independência das linhas e das colunas da tabela K analisada. Para a matriz S tem-se 

1* += trStrS . 
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2. Simetrização de S  

 A matriz S não é simétrica e o seu termo geral escreve-se ∑
=

=
n

i ji

ijij
jj ff

ff
s

1 ´..

`
´ , o que 

matricialmente é igual a 11´ −−= pn FDDFS (conforme 5.2). 

 A matriz FDFÂ n
1` −=  é simétrica, a matriz 1−

pD  diagonal  e ainda se pode 

escrever )1()1(1 ... jjj fff = . Assim, sendo 21211 −−− = ppp DDD , então obtem-se a 

igualdade 2121 −−= pp DÂDS . 

 Partindo da relação uSu λ=  e tendo em consideração a igualdade 

uuDÂD pp λ=−− 2121 , multiplicando à esquerda os dois membros por 21−
pD  e fazendo 

wuDp =− 21 , vem que wwÂDD pp λ=−− 2121 . 

 Deste modo, a matriz 2121
1

−−= pp ÂDDS , que é simétrica, tem os mesmos valores 

próprios que S. Assim, será mais fácil diagonalizar, e posteriormente calcular o vector 

u  através da seguinte igualdade wDu p
21−= . 

 O factor ϕ  é obtido por wDuD pp
211 −− ==φ . 

Nota: Teria podido proceder-se à transformação xDy p
21−=  sobre as coordenadas 

iniciais de pR . A distancia do 2χ  entre dois pontos 1x  e 2x  é igual a 

)()(),( 21
1`

2121
2 xxDxxxxd p −−= −  tornando-se igual á distância usual com as novas 

coordenadas )()(),( 21
`

2121
2 yyyyyyd −−= . E isto conduz directamente à 

diagonalização da matriz simétrica 1S .  

 

 

 

 

3. Diagonalização e cálculo das coordenadas  

 A matriz simétrica 1S  é de ordem p, se p for a menor dimensão da  tabela 

)( np ≤ . Sendo ´),( jj  um seu termo, escreve-se da seguinte forma 

´..

´

1
1

1´),(
jj

ijij
n

i i ff
ff

f
jjS ∑

=

= . 
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 A matriz 1S  é então diagonalizada e calcula-se os valores próprios αλ , em 

ordem decrescente, e os valores próprios αw  correspondentes. O primeiro valor próprio 

é igual a um, e como foi referido anteriormente, será eliminado, assim como o vector 

próprio associado. Posteriormente, calculam-se as coordenadas dos pontos sobre os 

eixos de inércia retidos, assim como as distâncias utilizadas para o cálculo das 

contribuições.  

 Os factores αϕ obtêm-se a partir dos vectores próprios αw , pela transformação 

associada à matriz 21−
pD . Obtêm-se as coordenadas αϕ  dos pontos da nuvem, em nR , 

após multiplicar-se αϕ  por αλ . Posteriormente, calculam-se as projecções dos n  

pontos da nuvem, em pR ,a partir dos factores dados pela fórmula: 

j

p

j i

ij
i f

f
α

α
α ϕ

λ
ψ ∑

=

=
1 .

1
 , para ni ,...,1= . 

 

4. Aplicação do Método dos Multiplicadores de Lagrange. 

  Procure-se o vector u  que torna máxima a quantidade Auu´  , sujeita à condição 

de 1´ =Muu , onde A e M são matrizes simétricas e M é ainda definida positiva (por isso 

é invertível). 

 A forma quadrática Auu´ escreve-se ∑∑=
j

jiij
i

uuaAuu´ . Para tal utiliza-se o 

método dos multiplicadores de Lagrange e maximiza-se a função 

( )1'' −−= MuuAuuL λ , em que λ  é um multiplicador de Lagrange.  

 Derivando esta quantidade sucessivamente em relação ao vector u, obtém-se o 

vector das derivadas parciais de Auu´  , que possui a seguinte forma matricial 

Au
u
Auu 2)'(

=
∂

∂  

 Da mesma forma tem-se que Mu
u
Muu 2)'(

=
∂

∂ . 

 A procura de um máximo implica que se iguale a zero a derivada do 

Lagrangeano ( )1'' −−= MuuAuuL λ , onde λ é um multiplicador de Lagrange. Por 

conseguinte, derivando a equação anterior em ordem a u, aplicando as regras de 

derivação de matrizes, obtém-se 022 =− MuAu λ .  

 Obtém-se, assim, a seguinte relação matricial MuAu λ= . 
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 Multiplicando à esquerda os dois membros da relação anterior por u', e tendo em 

conta o facto de 1' =Muu , temos que Auu'=λ .  

 Assim, o valor do parâmetro λ é o máximo que procurávamos.  

 Uma vez que a matriz M é definida positiva, e por isso invertível, a relação 

MuAu λ=  escreve-se uAuM λ=−1 , onde u é o vector próprio da matriz AM 1−  

correspondente ao maior valor próprioλ .  

 Designe-se por 1u o vector u correspondente ao maior valor próprio 1λ  de forma 

a que a relação MuAu λ=  seja verificada. Procure-se o vector 2u , M -ortogonal a 1u  

(tal que 0' 21 =Muu ), unitário (tal que 1' 22 =Muu ), e que maximiza a forma quadrática 

22 ' Auu .  

 Então, temos de igualar a zero as derivadas do Lagrangeano  

( ) 1222
'
222

'
2 '1 MuuMuuAuuL μλ −−−=  

onde 2λ e 2μ  são dois multiplicadores de Lagrange.  

 A condição de extremo para 2u escreve-se, tendo em conta as regras de 

derivação de matrizes, como 

022 12222
2

=−−=
∂
∂ MuMuAu
u
L μλ  

 Multiplicando à esquerda por '
1u , vem 0'22 1122

'
122

'
1 =−− MuuMuuAuu μλ . 

 Dado que 0' 2
'
1112

'
1 === MuuMuuMuu λλ  vem  00 21

'
12 =⇔= μμ Muu  donde  

MuAuMuAu 22222 022 λλ =⇔=−  

 Assim, quando M é uma matriz invertível, 2u é o segundo valor próprio de 

AM 1− , relativo ao seu segundo maior valor próprio 2λ . 

 A demonstração estende-se facilmente ao caso de um vector unitário 

1' =αα Muu , M-ortogonal aos vectores βu encontrados previamente ( 0' =βαMuu  para 

αβ < ), tornando máxima a forma αα Auu ' .  

 Tem-se então que ααα μλμ MA = e se a matriz é invertível, ααα λ uAuM =−1 , em 

que p<α , ordem da matriz A.  
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Anexo 4  

VALORES PROÓPRIOS E TAXA DE INÉRCIA INICIAL E MODIFICADA – ACM MOMENTOS 
PRÉVIOS 

 
Quadro 10 – Valores Próprios, taxa de inércia inicial e modificada da ACM relativa aos Momentos 

Prévios 
 

      Q=67     

Valores 
Singulares 

Valores 
próprios 

λ  

Qui-
quadrados 

Perc. 
Inércia 

Acumulada 

Percentagem 
de inércia  Qm

1=λ
 

( )2' mλλλ −=  
'

'
λ

λ
soma

 
100'

' ×⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma

 100'
' ×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
  

Acumulada 

0.3795 0.14405 1346.8 12.22 12.22  0.0149254 0.01667 0.2992 29.9198 29.9198 
0.3494 0.12209 1141.6 10.35 22.57  0.0149254 0.01149 0.2061 20.6098 50.5296 
0.3142 0.09871 922.9 8.37 30.94  0.0149254 0.00702 0.12597 12.5966 63.1262 
0.2915 0.08497 794.4 7.21 38.15  0.0149254 0.00491 0.08803 8.80321 71.9294 
0.2714 0.07367 688.8 6.25 44.4  0.0149254 0.00345 0.06193 6.19348 78.1229 
0.2569 0.06597 616.8 5.6 49.99  0.0149254 0.00261 0.04676 4.67594 82.7988 
0.2425 0.05878 549.6 4.99 54.98  0.0149254 0.00192 0.03451 3.45149 86.2503 
0.2419 0.05853 547.2 4.96 59.94  0.0149254 0.0019 0.03411 3.4112 89.6615 
0.223 0.04972 464.9 4.22 64.16  0.0149254 0.00121 0.02173 2.17307  
0.2189 0.04793 448.1 4.06 68.22  0.0149254 0.00109 0.01954 1.95425  
0.2135 0.0456 426.3 3.87 72.09  0.0149254 0.00094 0.01688 1.68793  
0.2024 0.04097 383.1 3.47 75.56  0.0149254 0.00068 0.01217   
0.1853 0.03435 321.1 2.91 78.48  0.0149254 0.00038 0.00677   
0.1796 0.03226 301.6 2.74 81.21  0.0149254 0.0003 0.00539   
0.174 0.03027 283 2.57 83.78  0.0149254 0.00024 0.00423   
0.1671 0.02792 261 2.37 86.15  0.0149254 0.00017 0.00303   
0.159 0.02527 236.3 2.14 88.29  0.0149254 0.00011 0.00192   
0.158 0.02498 233.5 2.12 90.41  0.0149254 0.0001 0.00181   
0.1482 0.02196 205.3 1.86 92.27  0.0149254 4.9E-05 0.00089   
0.1399 0.01956 182.9 1.66 93.93  0.0149254 2.1E-05 0.00039   
0.1281 0.0164 153.4 1.39 95.32  0.0149254 2.2E-06 3.9E-05   
0.1174 0.01377 128.8 1.17 96.49  0.0149254 1.3E-06 2.4E-05   
0.1119 0.01252 117 1.06 97.55  0.0149254 5.8E-06 0.0001   
0.0981 0.00962 90 0.82 98.37  0.0149254 2.8E-05 0.0005   
0.0935 0.00875 81.8 0.74 99.11  0.0149254 3.8E-05 0.00068   
0.0799 0.00638 59.6 0.54 99.65  0.0149254 7.3E-05 0.00131   
0.0534 0.00285 26.6 0.24 99.89  0.0149254 0.00015 0.00262   
0.0355 0.00126 11.8 0.11 100  0.0149254 0.00019 0.00335   

           
SOMA 1.17911 11025 100    0.05573    

 



 

  187

Anexo 5  

VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS DA ACM – MOMENTOS PRÉVIOS 

 
 
Quadro 11 – Coordenadas e contribuições significativas do 1º eixo para a inércia das variáveis da ACM 

relativa aos Momentos Prévios 
 

 Coordenadas Contribuições Absolutas 

Modalidades 
Quality Mass Inertia 

Dim1 Dim2 Dim3 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 

Q103N 0.61574 0.009264 0.00654 -0.50657 -0.26484 0.22257 0.01867 0.006702 0.005817 
Q106Y 0.24744 0.001544 0.01546 1.44953 -0.15094 -0.14341 0.02548 0.000363 0.000402 
Q108N 0.54616 0.012352 0.00297 -0.30075 -0.13591 -0.06973 0.00878 0.002354 0.000761 
Q129Y 0.35117 0.001544 0.01546 1.71415 -0.2576 0.19698 0.03564 0.001057 0.000759 
Q216N 0.49323 0.011323 0.00416 -0.36038 0.15935 -0.04084 0.01155 0.002966 0.000239 
Q218N 0.4275 0.011323 0.00416 -0.32648 0.11332 -0.12881 0.00948 0.0015 0.002381 
Q218Y 0.4275 0.003603 0.01308 1.02608 -0.35615 0.40483 0.02979 0.004714 0.007484 
Q221N 0.23706 0.004632 0.01189 -0.60444 0.37951 -0.13203 0.01329 0.006881 0.001023 
Q229N 0.19456 0.004117 0.01249 -0.58287 0.36517 0.19401 0.01099 0.005663 0.001964 
Q230Y 0.13365 0.006176 0.01011 0.41757 0.09381 -0.0786 0.00846 0.000561 0.000484 
Q231N 0.44183 0.011837 0.00357 -0.33009 0.06345 -0.04769 0.01013 0.000492 0.000341 
Q231Y 0.44183 0.003088 0.01367 1.26534 -0.24324 0.18282 0.03884 0.001885 0.001308 
Q103Y 0.61574 0.005661 0.0107 0.82893 0.43337 -0.3642 0.03056 0.010967 0.009518 
Q108Y 0.54616 0.002573 0.01427 1.44359 0.65238 0.3347 0.04212 0.011297 0.003654 
Q109N 0.71166 0.011837 0.00357 -0.33214 -0.27295 -0.02885 0.01026 0.009097 0.000125 
Q109Y 0.71166 0.003088 0.01367 1.2732 1.04631 0.1106 0.03932 0.034871 0.000479 
Q215N 0.66358 0.009264 0.00654 -0.52275 0.36352 0.0105 0.01989 0.012627 0.000013 
Q215Y 0.66358 0.005661 0.0107 0.85541 -0.59484 -0.01718 0.03254 0.020663 0.000021 
Q216Y 0.49323 0.003603 0.01308 1.13262 -0.50082 0.12837 0.0363 0.009321 0.000752 
Q217Y 0.714 0.001544 0.01546 2.19752 -0.4344 1.08176 0.05857 0.003005 0.022902 
Q232Y 0.40709 0.003088 0.01367 1.12388 0.09287 0.53736 0.03064 0.000275 0.011302 
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Quadro 12 – Coordenadas e contribuições significativas do 2º eixo para a inércia das variáveis da ACM 

relativa aos Momentos Prévios 
 

 Coordenadas Contribuições Absolutas 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 Dim3 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 

Q101N 0.59289 0.011837 0.00357 -0.27731 -0.27796 0.02238 0.00715 0.009434 0.000075 
Q102N 0.21471 0.005661 0.0107 -0.19671 -0.55829 -0.03107 0.00172 0.018201 0.000069 
Q102Y 0.21471 0.009264 0.00654 0.12021 0.34118 0.01899 0.00105 0.011123 0.000042 
Q117Y 0.18349 0.003603 0.01308 0.3081 0.69379 -0.02008 0.00269 0.017887 0.000018 
Q130Y 0.18312 0.004117 0.01249 0.3846 -0.56955 0.09159 0.00478 0.013777 0.000438 
Q223N 0.37531 0.009779 0.00595 -0.08597 0.34952 0.26072 0.00057 0.012322 0.008425 
Q224Y 0.2682 0.005147 0.0113 0.36054 -0.53928 -0.29795 0.00526 0.015439 0.005791 
Q228Y 0.2358 0.003603 0.01308 0.41796 -0.75134 0.0435 0.00494 0.020978 0.000086 
Q235Y 0.26997 0.006691 0.00951 0.01734 -0.57612 -0.00752 0.00002 0.022907 0.000005 
Q236N 0.26997 0.008235 0.00773 -0.01409 0.4681 0.00611 0.00001 0.018612 0.000004 
Q123Y 0.63642 0.001544 0.01546 0.27719 1.96299 -1.25916 0.00093 0.061368 0.031029 
Q124Y 0.50414 0.001544 0.01546 0.59656 1.6491 -1.13746 0.00432 0.043311 0.025321 
Q214Y 0.37808 0.002059 0.01486 0.5197 -1.20908 -0.79435 0.00437 0.031043 0.016466 
Q220Y 0.33586 0.002059 0.01486 0.38469 -1.08292 -0.88229 0.00239 0.024902 0.020313 
Q223Y 0.37531 0.005147 0.0113 0.16335 -0.6641 -0.49537 0.00108 0.023412 0.016008 
Q101Y 0.59289 0.003088 0.01367 1.06303 1.06553 -0.08579 0.02741 0.036163 0.000288 
Q104Y 0.24973 0.001544 0.01546 0.88958 1.13154 0.30433 0.0096 0.020391 0.001813 
Q107Y 0.29057 0.003088 0.01367 0.60434 0.86081 -0.08741 0.00886 0.023602 0.000299 
Q110Y 0.61848 0.001029 0.01605 1.73987 2.27477 0.38445 0.02448 0.05494 0.001928 
Q111Y 0.61848 0.001029 0.01605 1.73987 2.27477 0.38445 0.02448 0.05494 0.001928 
Q116Y 0.4349 0.001544 0.01546 0.94299 1.69359 0.10783 0.01078 0.04568 0.000228 
Q132Y 0.32564 0.000515 0.01665 1.41351 -2.47008 -1.00927 0.00808 0.03239 0.006645 
Q219N 0.55268 0.009779 0.00595 -0.39636 0.36561 0.01045 0.01207 0.013483 0.000014 
Q219Y 0.55268 0.005147 0.0113 0.75308 -0.69466 -0.01986 0.02293 0.025617 0.000026 
Q222N 0.37514 0.006691 0.00951 -0.45535 0.45194 -0.22388 0.0109 0.014096 0.004251 
Q222Y 0.37514 0.008235 0.00773 0.36998 -0.3672 0.1819 0.00885 0.011453 0.003454 
Q225N 0.30885 0.006691 0.00951 -0.45145 0.40205 0.12114 0.01071 0.011155 0.001245 

 
 



 

  189

Quadro 13 – Coordenadas e contribuições significativas do 3º eixo para a inércia das variáveis da ACM 
relativa aos Momentos Prévios 

 
 Coordenadas Contribuições Absolutas 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 Dim3 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 

Q114N 0.13191 0.000515 0.01665 -1.33656 -0.01572 1.38092 0.00722 0.000001 0.01244 
Q120Y 0.56333 0.011323 0.00416 0.18258 0.01138 -0.38181 0.00296 0.000015 0.020922 
Q121N 0.42085 0.006691 0.00951 -0.2692 -0.03293 0.66665 0.00381 0.000075 0.03769 
Q121Y 0.42085 0.008235 0.00773 0.21872 0.02675 -0.54165 0.00309 0.000061 0.030623 
Q125Y 0.08774 0.002059 0.01486 0.23902 0.23849 -0.65908 0.00092 0.001208 0.011335 
Q127Y 0.38196 0.001029 0.01605 0.9302 -0.30198 2.04939 0.007 0.000968 0.054798 
Q204N 0.41001 0.010293 0.00535 -0.12593 0.05196 0.40737 0.00128 0.000287 0.021652 
Q204Y 0.41001 0.004632 0.01189 0.27984 -0.11546 -0.90526 0.00285 0.000637 0.048115 
Q227N 0.45929 0.010808 0.00476 -0.17077 0.1808 -0.33633 0.00248 0.003644 0.015497 
Q233Y 0.33913 0.003088 0.01367 0.54064 -0.44111 -0.90173 0.00709 0.006198 0.031827 
Q234Y 0.14772 0.002573 0.01427 0.44588 -0.36901 -0.61162 0.00402 0.003614 0.012202 
Q240N 0.22135 0.009779 0.00595 -0.13835 0.05266 -0.30755 0.00147 0.00028 0.011724 
Q240Y 0.22135 0.005147 0.0113 0.26286 -0.10006 0.58435 0.00279 0.000531 0.022276 
Q105Y 0.39042 0.001029 0.01605 1.39913 0.64815 1.7009 0.01583 0.00446 0.037746 
Q113N 0.24542 0.002059 0.01486 -0.81941 0.03775 0.92793 0.01086 0.00003 0.022469 
Q120N 0.56333 0.003603 0.01308 -0.57382 -0.03577 1.19996 0.00932 0.000048 0.065754 
Q122N 0.7134 0.00772 0.00832 -0.5241 -0.07729 0.62063 0.01666 0.000476 0.037692 
Q122Y 0.7134 0.007205 0.00892 0.56154 0.08282 -0.66496 0.01785 0.00051 0.040384 
Q131Y 0.38432 0.000515 0.01665 2.1206 -0.3667 2.47576 0.01818 0.000714 0.039986 
Q203Y 0.42567 0.002573 0.01427 0.65322 0.35707 1.22025 0.00863 0.003384 0.048569 
Q227Y 0.45929 0.004117 0.01249 0.44826 -0.47459 0.88287 0.0065 0.009566 0.040679 
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Quadro 14 – Coordenadas e contribuições significativas para a inércia das variáveis da ACM relativa 
aos Momentos Prévios 

 
 Coordenadas Contribuições relativas Contribuições Absolutas 

Modalidades 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 
Q103N -0.50657 -0.26484 0.22257 0.41991 0.11477 0.08106 0.018673 0.006702 0.005817 
Q106Y 1.44953 -0.15094 -0.14341 0.24244 0.00263 0.00237 0.025482 0.000363 0.000403 
Q108N -0.30075 -0.13591 -0.06973 0.43415 0.08867 0.02334 0.008776 0.002353 0.000761 
Q129Y 1.71415 -0.2576 0.19698 0.33904 0.00766 0.00448 0.035635 0.001057 0.000759 
Q216N -0.36038 0.15935 -0.04084 0.40817 0.07981 0.00524 0.011551 0.002966 0.000239 
Q218N -0.32648 0.11332 -0.12881 0.33499 0.04036 0.05214 0.00948 0.0015 0.002381 
Q218Y 1.02608 -0.35615 0.40483 0.33499 0.04036 0.05214 0.029796 0.004714 0.007485 
Q221N -0.60444 0.37951 -0.13203 0.16441 0.06481 0.00784 0.013293 0.006881 0.001024 
Q229N -0.58287 0.36517 0.19401 0.12942 0.0508 0.01434 0.010987 0.005663 0.001964 
Q230Y 0.41757 0.09381 -0.0786 0.12308 0.00621 0.00436 0.008459 0.000561 0.000484 
Q231N -0.33009 0.06345 -0.04769 0.41768 0.01543 0.00872 0.010131 0.000492 0.000341 
Q231Y 1.26534 -0.24324 0.18282 0.41768 0.01543 0.00872 0.038836 0.001885 0.001308 
Q103Y 0.82893 0.43337 -0.3642 0.41991 0.11477 0.08106 0.030554 0.010966 0.009518 
Q108Y 1.44359 0.65238 0.3347 0.43415 0.08867 0.02334 0.042118 0.011295 0.003654 
Q109N -0.33214 -0.27295 -0.02885 0.42288 0.28559 0.00319 0.010257 0.009096 0.000125 
Q109Y 1.2732 1.04631 0.1106 0.42288 0.28559 0.00319 0.03932 0.03487 0.000479 
Q215N -0.52275 0.36352 0.0105 0.44717 0.21623 0.00018 0.019885 0.012627 1.29E-05 
Q215Y 0.85541 -0.59484 -0.01718 0.44717 0.21623 0.00018 0.032537 0.020661 2.12E-05 
Q216Y 1.13262 -0.50082 0.12837 0.40817 0.07981 0.00524 0.036305 0.009321 0.000753 
Q217Y 2.19752 -0.4344 1.08176 0.5572 0.02177 0.13502 0.058567 0.003005 0.022903 
Q232Y 1.12388 0.09287 0.53736 0.32951 0.00225 0.07533 0.030638 0.000275 0.011303 
Q101N -0.27731 -0.27796 0.02238 0.29479 0.29618 0.00192 0.00715 0.009433 7.52E-05 
Q102N -0.19671 -0.55829 -0.03107 0.02365 0.19048 0.00059 0.001721 0.0182 6.93E-05 
Q102Y 0.12021 0.34118 0.01899 0.02365 0.19048 0.00059 0.001052 0.011123 4.23E-05 
Q117Y 0.3081 0.69379 -0.02008 0.0302 0.15315 0.00013 0.002686 0.017888 1.84E-05 
Q130Y 0.3846 -0.56955 0.09159 0.05635 0.12358 0.0032 0.004783 0.013775 0.000438 
Q223N -0.08597 0.34952 0.26072 0.01404 0.23212 0.12915 0.000568 0.012322 0.008426 
Q224Y 0.36054 -0.53928 -0.29795 0.06842 0.15306 0.04672 0.005255 0.01544 0.005792 
Q228Y 0.41796 -0.75134 0.0435 0.05558 0.17962 0.0006 0.004944 0.020979 8.64E-05 
Q235Y 0.01734 -0.57612 -0.00752 0.00024 0.26968 0.00005 1.58E-05 0.022907 4.8E-06 
Q236N -0.01409 0.4681 0.00611 0.00024 0.26968 0.00005 1.28E-05 0.018612 3.9E-06 
Q101Y 1.06303 1.06553 -0.08579 0.29479 0.29618 0.00192 0.02741 0.036163 0.000288 
Q104Y 0.88958 1.13154 0.30433 0.09131 0.14774 0.01069 0.009597 0.020391 0.001813 
Q107Y 0.60434 0.86081 -0.08741 0.09528 0.1933 0.00199 0.008859 0.023602 0.000299 
Q110Y 1.73987 2.27477 0.38445 0.22423 0.3833 0.01095 0.024467 0.054922 0.001928 
Q111Y 1.73987 2.27477 0.38445 0.22423 0.3833 0.01095 0.024467 0.054922 0.001928 
Q116Y 0.94299 1.69359 0.10783 0.1026 0.33095 0.00134 0.010784 0.045679 0.000228 
Q132Y 1.41351 -2.47008 -1.00927 0.07136 0.2179 0.03638 0.008082 0.03241 0.00665 
Q219N -0.39636 0.36561 0.01045 0.29849 0.25398 0.00021 0.012067 0.013483 1.35E-05 
Q219Y 0.75308 -0.69466 -0.01986 0.29849 0.25398 0.00021 0.022928 0.025618 2.57E-05 
Q222N -0.45535 0.45194 -0.22388 0.16847 0.16595 0.04072 0.010897 0.014096 0.004251 
Q222Y 0.36998 -0.3672 0.1819 0.16847 0.16595 0.04072 0.008854 0.011453 0.003454 
Q225N -0.45145 0.40205 0.12114 0.16559 0.13133 0.01192 0.010711 0.011156 0.001245 
Q123Y 0.27719 1.96299 -1.25916 0.00887 0.44461 0.18294 0.000932 0.061367 0.03103 
Q124Y 0.59656 1.6491 -1.13746 0.04106 0.31379 0.14929 0.004316 0.043311 0.025322 
Q214Y 0.5197 -1.20908 -0.79435 0.04321 0.2339 0.10096 0.004368 0.031047 0.016469 
Q220Y 0.38469 -1.08292 -0.88229 0.02368 0.18764 0.12455 0.002393 0.024906 0.020317 
Q223Y 0.16335 -0.6641 -0.49537 0.01404 0.23212 0.12915 0.001079 0.023414 0.01601 
Q114N -1.33656 -0.01572 1.38092 0.0638 0.00001 0.0681 0.007226 1.31E-06 0.012449 
Q120Y 0.18258 0.01138 -0.38181 0.10477 0.00041 0.45815 0.002965 1.51E-05 0.020923 
Q121N -0.2692 -0.03293 0.66665 0.05888 0.00088 0.36109 0.003809 7.48E-05 0.037693 
Q121Y 0.21872 0.02675 -0.54165 0.05888 0.00088 0.36109 0.003094 6.08E-05 0.030625 
Q125Y 0.23902 0.23849 -0.65908 0.00914 0.0091 0.0695 0.000924 0.001208 0.011337 
Q127Y 0.9302 -0.30198 2.04939 0.06409 0.00676 0.31111 0.006994 0.000968 0.054783 
Q204N -0.12593 0.05196 0.40737 0.03524 0.006 0.36878 0.001282 0.000287 0.021652 
Q204Y 0.27984 -0.11546 -0.90526 0.03524 0.006 0.36878 0.002849 0.000637 0.048116 
Q227N -0.17077 0.1808 -0.33633 0.07655 0.0858 0.29694 0.002476 0.003644 0.015497 
Q233Y 0.54064 -0.44111 -0.90173 0.07625 0.05076 0.21212 0.00709 0.006198 0.031828 
Q234Y 0.44588 -0.36901 -0.61162 0.04142 0.02837 0.07793 0.004018 0.003614 0.012201 
Q240N -0.13835 0.05266 -0.30755 0.03637 0.00527 0.17972 0.00147 0.00028 0.011725 
Q240Y 0.26286 -0.10006 0.58435 0.03637 0.00527 0.17972 0.002793 0.000532 0.022278 
Q105Y 1.39913 0.64815 1.7009 0.145 0.03112 0.2143 0.015822 0.004459 0.037736 
Q113N -0.81941 0.03775 0.92793 0.10743 0.00023 0.13777 0.010859 3.03E-05 0.022473 
Q120N -0.57382 -0.03577 1.19996 0.10477 0.00041 0.45815 0.009319 4.76E-05 0.065762 
Q122N -0.5241 -0.07729 0.62063 0.2943 0.0064 0.4127 0.016656 0.000476 0.037693 
Q122Y 0.56154 0.08282 -0.66496 0.2943 0.0064 0.4127 0.017846 0.00051 0.040383 
Q131Y 2.1206 -0.3667 2.47576 0.16061 0.0048 0.21891 0.018191 0.000714 0.040013 
Q203Y 0.65322 0.35707 1.22025 0.0889 0.02656 0.31021 0.008624 0.003384 0.048564 
Q227Y 0.44826 -0.47459 0.88287 0.07655 0.0858 0.29694 0.006498 0.009565 0.040677 

 



 

  191

Anexo 6  

VALORES PROÓPRIOS E TAXA DE INÉRCIA INICIAL E MODIFICADA -  ACM TRÊS 
PRIMEIROS TESTES 

 

Quadro 15 – Valores Próprios, taxa de inércia inicial e modificada da ACM relativa aos Três Primeiros 
Testes 

 
      Q=71     

Valores 
Singulare

s 

Valores 
próprios 

λ  

Qui-
quadrado

s 

Perc. Inércia 
Acumulada 

Percenta
gem de 
inércia 

 Qm
1=λ

 ( )2' mλλλ −=
 '

'
λ

λ
soma

 100'
' ×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
 

100'
' ×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
  Acumulada 

0.37325 0.13931556 1259.88 13.93 13.93  0.01408451 0.12523 0.399627755 39.9628 39.96277552 
0.30932 0.09567886 865.26 9.57 23.5  0.01408451 0.08159 0.169649191 16.9649 56.92769462 
0.27844 0.07752883 701.12 7.75 31.25  0.01408451 0.06344 0.102569242 10.2569 67.1846188 
0.25597 0.06552064 592.5 6.55 37.8  0.01408451 0.05144 0.06741681 6.74168 73.92629978 
0.24727 0.06114245 552.91 6.11 43.92  0.01408451 0.04706 0.056428368 5.64284 79.56913662 
0.24176 0.0584479 528.55 5.84 49.76  0.01408451 0.04436 0.050151165 5.01512 84.58425309 
0.23158 0.0536293 484.97 5.36 55.13  0.01408451 0.03954 0.039848327 3.98483   
0.2172 0.04717584 426.62 4.72 59.84  0.01408451 0.03309 0.02790359 2.79036   
0.21334 0.04551396 411.58 4.55 64.4  0.01408451 0.03143 0.025171267 2.51713   
0.19209 0.03689857 333.67 3.69 68.09  0.01408451 0.02281 0.013262847 1.32628   
0.18207 0.03314948 299.78 3.32 71.4  0.01408451 0.01906    
0.17911 0.03208039 290.12 3.21 74.61  0.01408451 0.018    
0.17675 0.03124056 282.52 3.12 77.73  0.01408451 0.01716    
0.17119 0.02930602 265.01 2.93 80.66  0.01408451 0.01522    
0.15764 0.02485037 224.73 2.49 83.15  0.01408451 0.01077    
0.15505 0.0240405 217.42 2.4 85.55  0.01408451 0.00996    
0.14701 0.02161194 195.45 2.16 87.71  0.01408451 0.00753     
0.13651 0.01863498 168.52 1.86 89.58  0.01408451 0.00455     
0.13307 0.01770762 160.12 1.77 91.35  0.01408451 0.00362     
0.12967 0.01681431 152.06 1.68 93.03  0.01408451 0.00273     
0.12529 0.01569758 141.96 1.57 94.6  0.01408451 0.00161    
0.11212 0.01257089 113.68 1.26 95.86  0.01408451 -0.00151    
0.10651 0.01134438 102.58 1.13 96.99  0.01408451 -0.00274    
0.09457 0.00894348 80.88 0.89 97.89  0.01408451 -0.00514    
0.08371 0.00700736 63.38 0.7 98.59  0.01408451 -0.00708    
0.07915 0.00626472 56.66 0.63 99.21  0.01408451 -0.00782    
0.06548 0.00428763 38.77 0.43 99.64  0.01408451 -0.0098     
0.05989 0.00358681 32.44 0.36 100  0.01408451 -0.0105     

           
SOMA 0.99999096 9043.15 100    0.039244    
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Anexo 7  

VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS DA ACM – TRÊS PRIMEIROS TESTES 

 
Quadro 16 – Coordenadas e contribuições significativas do 1º eixo para a inércia das variáveis da ACM 

relativa aos Três Primeiros Testes 
 

 Coordenadas Contribuições 
Modalidades 

Qualidade Massa Inércia 
Dim1 Dim2 Dim3 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 

P1Q7BY 0.21043 0.0034 0.01068 0.81187 -0.00119 -0.04713 0.01608 0 0.000097 
P1Q11DN 0.26065 0.007771 0.00631 0.44317 0.05808 -0.10958 0.01095 0.000274 0.001203 
P1Q11DY 0.26065 0.006314 0.00777 -0.54544 -0.07148 0.13486 0.01348 0.000337 0.001481 
P1Q13B''N 0.20545 0.005342 0.00874 0.52049 0.23631 0.09715 0.01039 0.003118 0.00065 

P2Q10N 0.39403 0.006314 0.00777 0.6616 -0.05383 -0.21059 0.01984 0.000191 0.003612 
P2Q10Y 0.39403 0.007771 0.00631 -0.53755 0.04373 0.17111 0.01612 0.000155 0.002934 

P2Q13AN 0.3129 0.005342 0.00874 0.67216 0.06686 -0.2361 0.01732 0.00025 0.003841 
P2Q13AY 0.3129 0.008742 0.00534 -0.41076 -0.04086 0.14428 0.01059 0.000153 0.002347 
P2Q13BN 0.21174 0.006314 0.00777 0.45835 -0.22122 -0.03973 0.00952 0.003229 0.000129 
P3Q9AN 0.45443 0.007285 0.0068 0.6133 -0.02369 -0.21781 0.01967 0.000043 0.004458 
P3Q9AY 0.45443 0.006799 0.00729 -0.6571 0.02538 0.23337 0.02107 0.000046 0.004776 
P3Q9BN 0.31105 0.006314 0.00777 0.60193 -0.12364 0.07222 0.01642 0.001009 0.000425 
P3Q9BY 0.31105 0.007771 0.00631 -0.48907 0.10046 -0.05868 0.01334 0.00082 0.000345 
P3Q9CN 0.3823 0.008256 0.00583 0.46436 -0.12211 -0.19829 0.01278 0.001287 0.004187 
P3Q9CY 0.3823 0.005828 0.00826 -0.65784 0.17299 0.28091 0.0181 0.001823 0.005932 
P3Q11AN 0.17761 0.004371 0.00971 0.53627 0.20201 0.2575 0.00902 0.001864 0.003738 
P3Q11BN 0.2208 0.007285 0.0068 0.44118 0.03382 0.10147 0.01018 0.000087 0.000967 
P3Q11BY 0.2208 0.006799 0.00729 -0.47269 -0.03623 -0.10872 0.0109 0.000093 0.001037 
P3Q11CN 0.22609 0.008256 0.00583 0.39503 -0.0342 0.0487 0.00925 0.000101 0.000253 
P3Q11CY 0.22609 0.005828 0.00826 -0.55963 0.04846 -0.069 0.0131 0.000143 0.000358 
P3Q11DN 0.33303 0.006314 0.00777 0.63341 -0.08959 -0.0254 0.01818 0.00053 0.000053 
P3Q11DY 0.33303 0.007771 0.00631 -0.51465 0.07279 0.02064 0.01477 0.00043 0.000043 
P3Q11EN 0.24301 0.004371 0.00971 0.63774 0.36057 -0.05751 0.01276 0.005939 0.000186 
P3Q11FN 0.23814 0.005342 0.00874 0.58007 -0.19401 0.12475 0.0129 0.002102 0.001072 
P3Q11FY 0.23814 0.008742 0.00534 -0.35448 0.11856 -0.07624 0.00788 0.001284 0.000655 
P3Q11GN 0.36556 0.006314 0.00777 0.64993 -0.15168 0.06711 0.01914 0.001518 0.000367 
P3Q11GY 0.36556 0.007771 0.00631 -0.52807 0.12324 -0.05453 0.01555 0.001234 0.000298 
P1Q9A'Y 0.68393 0.008742 0.00534 -0.47532 0.34935 -0.26453 0.01418 0.011151 0.007891 
P1Q9B'N 0.60859 0.006314 0.00777 0.72589 -0.44859 0.1445 0.02388 0.013278 0.001701 
P1Q9B'Y 0.60859 0.007771 0.00631 -0.58979 0.36448 -0.11741 0.0194 0.010789 0.001382 
P1Q9C'N 0.43961 0.006314 0.00777 0.54645 -0.44758 0.20523 0.01353 0.013219 0.00343 
P1Q9C'Y 0.43961 0.007771 0.00631 -0.44399 0.36366 -0.16675 0.011 0.010741 0.002787 
P1Q13CN 0.60431 0.006799 0.00729 0.64206 -0.42939 -0.22553 0.02012 0.013102 0.004461 
P1Q13CY 0.60431 0.007285 0.0068 -0.59925 0.40076 0.2105 0.01878 0.012229 0.004164 

P2Q1N 0.33116 0.006799 0.00729 0.45489 0.3636 -0.12523 0.0101 0.009395 0.001375 
P2Q1Y 0.33116 0.007285 0.0068 -0.42457 -0.33936 0.11688 0.00943 0.008769 0.001284 
P2Q3Y 0.64738 0.010199 0.00389 -0.36693 -0.2678 0.20067 0.00986 0.007644 0.005298 

P2Q9BN 0.30726 0.0034 0.01068 0.83306 0.46377 0.23793 0.01693 0.007642 0.002482 
P3Q9DN 0.48049 0.008256 0.00583 0.4504 -0.36898 -0.01276 0.01202 0.011748 0.000017 
P3Q9DY 0.48049 0.005828 0.00826 -0.63807 0.52272 0.01808 0.01703 0.016643 0.000025 
P1Q9A'N 0.68393 0.005342 0.00874 0.7778 -0.57167 0.43287 0.0232 0.018247 0.012912 
P2Q3N 0.64738 0.003885 0.0102 0.96318 0.70297 -0.52677 0.02587 0.020067 0.013906 
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Quadro 17 – Coordenadas e contribuições significativas do 2º eixo para a inércia das variáveis da ACM 
relativa aos Três Primeiros Testes 

 
 Coordenadas Contribuições 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 Dim3 Contr1 Contr2 Contr3 
P1Q5Y 0.17747 0.003885 0.0102 -0.20703 -0.5223 -0.38755 0.0012 0.011078 0.007527 
P1Q6Y 0.07575 0.0034 0.01068 0.03184 0.48472 -0.04597 0.00002 0.008348 0.000093 
P1Q9AN 0.39043 0.004857 0.00923 0.32205 0.75618 0.25746 0.00362 0.029024 0.004152 
P1Q9AY 0.39043 0.009228 0.00486 -0.1695 -0.39799 -0.13551 0.0019 0.015276 0.002186 
P1Q9CY 0.46256 0.009228 0.00486 -0.28481 -0.31185 -0.25512 0.00537 0.009379 0.007747 
P1Q13AY 0.41074 0.009713 0.00437 -0.25743 -0.34031 0.05245 0.00462 0.011757 0.000345 
P1Q13B'N 0.25541 0.005828 0.00826 0.36168 -0.48064 -0.00265 0.00547 0.014071 0.000001 
P1Q13B'Y 0.25541 0.008256 0.00583 -0.2553 0.33928 0.00187 0.00386 0.009933 0 
P1Q13DY 0.11549 0.006314 0.00777 -0.08318 0.36761 -0.00907 0.00031 0.008917 0.000007 
P2Q2Y 0.54808 0.010199 0.00389 -0.20261 -0.34806 0.21585 0.00301 0.012914 0.006129 
P2Q9AN 0.2272 0.006314 0.00777 0.34098 -0.40082 0.05201 0.00527 0.010601 0.00022 
P2Q9AY 0.2272 0.007771 0.00631 -0.27704 0.32567 -0.04226 0.00428 0.008614 0.000179 
P2Q9DN 0.29016 0.001943 0.01214 0.50778 1.24632 -0.04847 0.0036 0.031538 0.000059 
P2Q9D''N 0.12777 0.002914 0.01117 0.25055 -0.63002 0.17345 0.00131 0.012089 0.001131 
P2Q12BY 0.37155 0.010199 0.00389 -0.20578 -0.31432 0.01993 0.0031 0.010531 0.000052 
P2Q12CY 0.12668 0.006314 0.00777 -0.18722 0.34755 0.00826 0.00159 0.007971 0.000006 
P2Q13CN 0.27011 0.003885 0.0102 0.44451 -0.69373 0.17375 0.00551 0.019543 0.001513 
P2Q13CY 0.27011 0.010199 0.00389 -0.16934 0.26428 -0.06619 0.0021 0.007445 0.000576 
P3Q2N 0.26779 0.009228 0.00486 -0.05778 0.34171 0.14437 0.00022 0.011261 0.002481 
P3Q2Y 0.26779 0.004857 0.00923 0.10979 -0.64924 -0.27431 0.00042 0.021396 0.004714 
P3Q4Y 0.18348 0.003885 0.0102 -0.26042 -0.64326 -0.0058 0.00189 0.016803 0.000002 
P1Q13AN 0.41074 0.004371 0.00971 0.57206 0.75625 -0.11656 0.01027 0.026127 0.000766 
P1Q13EN 0.51803 0.006799 0.00729 -0.56739 0.47783 0.06906 0.01571 0.016225 0.000418 
P1Q13EY 0.51803 0.007285 0.0068 0.52957 -0.44598 -0.06445 0.01466 0.015144 0.00039 
P2Q11N 0.37764 0.006314 0.00777 0.47745 -0.46722 0.13613 0.01033 0.014405 0.001509 
P2Q11Y 0.37764 0.007771 0.00631 -0.38793 0.37962 -0.11061 0.00839 0.011704 0.001226 
P2Q12AN 0.52177 0.000971 0.01311 1.46281 2.04276 0.85513 0.01492 0.042362 0.009162 
P2Q12BN 0.37155 0.003885 0.0102 0.54018 0.82509 -0.05232 0.00814 0.027644 0.000137 
P1Q2Y 0.37036 0.002914 0.01117 -0.43556 0.95512 -0.56367 0.00397 0.027783 0.011942 
P1Q9CN 0.46256 0.004857 0.00923 0.54114 0.59251 0.48473 0.01021 0.01782 0.014719 
P2Q2N 0.54808 0.003885 0.0102 0.53186 0.91367 -0.56661 0.00789 0.033898 0.016089 
P2Q6N 0.59584 0.001457 0.01263 1.53275 1.39912 0.92579 0.02457 0.029809 0.016107 
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Quadro 18 – Coordenadas e contribuições significativas do 3º eixo para a inércia das variáveis da ACM 
relativa aos Três Primeiros Testes 

 
 Coordenadas Contribuições 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 Dim3 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 
P1Q1N 0.26056 0.008742 0.00534 0.01827 0.10447 0.38469 0.00002 0.000997 0.016686 
P1Q1Y 0.26056 0.005342 0.00874 -0.02989 -0.17095 -0.62948 0.00003 0.001632 0.027305 
P1Q3N 0.35246 0.002428 0.01166 -0.19833 0.23893 1.26309 0.00069 0.001449 0.04997 
P1Q3Y 0.35246 0.011656 0.00243 0.04132 -0.04978 -0.26314 0.00014 0.000302 0.01041 

P1Q9BN 0.34094 0.003885 0.0102 0.47838 0.36089 0.73204 0.00638 0.005289 0.026855 
P1Q9BY 0.34094 0.010199 0.00389 -0.18224 -0.13748 -0.27887 0.00243 0.002015 0.010231 

P1Q11CN 0.40705 0.008742 0.00534 -0.07369 0.01237 0.49313 0.00034 0.000014 0.02742 
P1Q11CY 0.40705 0.005342 0.00874 0.12058 -0.02023 -0.80693 0.00056 0.000023 0.044868 
P1Q11EN 0.29482 0.006799 0.00729 0.36465 0.27877 0.32433 0.00649 0.005523 0.009225 
P1Q12AN 0.54443 0.001457 0.01263 0.07695 0.59183 2.0886 0.00006 0.005334 0.081979 
P1Q12AY 0.54443 0.012627 0.00146 -0.00888 -0.06829 -0.24099 0.00001 0.000615 0.009459 
P1Q12BN 0.61138 0.002428 0.01166 0.1387 0.35062 1.67107 0.00034 0.00312 0.087465 
P1Q12BY 0.61138 0.011656 0.00243 -0.0289 -0.07304 -0.34814 0.00007 0.00065 0.018222 
P1Q12CN 0.36056 0.0034 0.01068 0.02148 0.11132 1.05846 0.00001 0.00044 0.049127 
P1Q12CY 0.36056 0.010685 0.0034 -0.00684 -0.03542 -0.33678 0 0.00014 0.015631 

P2Q7N 0.42388 0.008256 0.00583 0.32644 0.28732 -0.3318 0.00632 0.007124 0.011724 
P3Q1N 0.13177 0.004857 0.00923 0.15748 -0.17789 0.44035 0.00086 0.001606 0.012147 
P3Q3N 0.3228 0.007771 0.00631 0.0269 0.04157 0.50973 0.00004 0.00014 0.026042 
P3Q3Y 0.3228 0.006314 0.00777 -0.0331 -0.05116 -0.62736 0.00005 0.000173 0.032052 

P1Q11BN 0.39281 0.006799 0.00729 0.45118 -0.1164 0.4514 0.00993 0.000963 0.01787 
P1Q11BY 0.39281 0.007285 0.0068 -0.4211 0.10864 -0.4213 0.00927 0.000899 0.016678 
P1Q7AY 0.27725 0.004371 0.00971 0.10195 -0.50122 0.59539 0.00033 0.011477 0.019986 
P2Q5N 0.5057 0.007771 0.00631 0.31414 0.33684 -0.4458 0.0055 0.009215 0.019919 
P2Q5Y 0.5057 0.006314 0.00777 -0.38664 -0.41457 0.54868 0.00677 0.011341 0.024516 
P2Q4N 0.62596 0.006314 0.00777 0.54561 0.49248 -0.47977 0.01349 0.016004 0.018745 
P2Q4Y 0.62596 0.007771 0.00631 -0.44331 -0.40014 0.38981 0.01096 0.013003 0.01523 
P2Q7Y 0.42388 0.005828 0.00826 -0.46246 -0.40704 0.47005 0.00895 0.010092 0.016609 
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Quadro 19 – Coordenadas e contribuições significativas do para a inércia das variáveis da ACM relativa 
aos Três Primeiros Testes 

 

 Coordenadas Contribuições Absolutas Contribuições Relativas 

Modalidades 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 
P1Q7BY 0,81187 -0,00119 -0,04713 0,01608 0 0,000097 0,20973 0 0,00071 

P1Q11DN 0,44317 0,05808 -0,10958 0,01095 0,000274 0,001203 0,24172 0,00415 0,01478 
P1Q11DY -0,54544 -0,07148 0,13486 0,01348 0,000337 0,001481 0,24172 0,00415 0,01478 
P1Q13B''N 0,52049 0,23631 0,09715 0,01039 0,003118 0,00065 0,16556 0,03412 0,00577 

P2Q10N 0,6616 -0,05383 -0,21059 0,01984 0,000191 0,003612 0,35565 0,00235 0,03603 
P2Q10Y -0,53755 0,04373 0,17111 0,01612 0,000155 0,002934 0,35565 0,00235 0,03603 

P2Q13AN 0,67216 0,06686 -0,2361 0,01732 0,00025 0,003841 0,2761 0,00273 0,03407 
P2Q13AY -0,41076 -0,04086 0,14428 0,01059 0,000153 0,002347 0,2761 0,00273 0,03407 
P2Q13BN 0,45835 -0,22122 -0,03973 0,00952 0,003229 0,000129 0,17069 0,03976 0,00128 
P3Q9AN 0,6133 -0,02369 -0,21781 0,01967 0,000043 0,004458 0,403 0,0006 0,05083 
P3Q9AY -0,6571 0,02538 0,23337 0,02107 0,000046 0,004776 0,403 0,0006 0,05083 
P3Q9BN 0,60193 -0,12364 0,07222 0,01642 0,001009 0,000425 0,29439 0,01242 0,00424 
P3Q9BY -0,48907 0,10046 -0,05868 0,01334 0,00082 0,000345 0,29439 0,01242 0,00424 
P3Q9CN 0,46436 -0,12211 -0,19829 0,01278 0,001287 0,004187 0,30547 0,02112 0,0557 
P3Q9CY -0,65784 0,17299 0,28091 0,0181 0,001823 0,005932 0,30547 0,02112 0,0557 
P3Q11AN 0,53627 0,20201 0,2575 0,00902 0,001864 0,003738 0,12941 0,01836 0,02984 
P3Q11BN 0,44118 0,03382 0,10147 0,01018 0,000087 0,000967 0,20854 0,00123 0,01103 
P3Q11BY -0,47269 -0,03623 -0,10872 0,0109 0,000093 0,001037 0,20854 0,00123 0,01103 
P3Q11CN 0,39503 -0,0342 0,0487 0,00925 0,000101 0,000253 0,22107 0,00166 0,00336 
P3Q11CY -0,55963 0,04846 -0,069 0,0131 0,000143 0,000358 0,22107 0,00166 0,00336 
P3Q11DN 0,63341 -0,08959 -0,0254 0,01818 0,00053 0,000053 0,32599 0,00652 0,00052 
P3Q11DY -0,51465 0,07279 0,02064 0,01477 0,00043 0,000043 0,32599 0,00652 0,00052 
P3Q11EN 0,63774 0,36057 -0,05751 0,01276 0,005939 0,000186 0,18302 0,05851 0,00149 
P3Q11FN 0,58007 -0,19401 0,12475 0,0129 0,002102 0,001072 0,20562 0,023 0,00951 
P3Q11FY -0,35448 0,11856 -0,07624 0,00788 0,001284 0,000655 0,20562 0,023 0,00951 
P3Q11GN 0,64993 -0,15168 0,06711 0,01914 0,001518 0,000367 0,34321 0,01869 0,00366 
P3Q11GY -0,52807 0,12324 -0,05453 0,01555 0,001234 0,000298 0,34321 0,01869 0,00366 
P1Q9A'Y -0,47532 0,34935 -0,26453 0,01418 0,011151 0,007891 0,36971 0,19971 0,11451 
P1Q9B'N 0,72589 -0,44859 0,1445 0,02388 0,013278 0,001701 0,42812 0,1635 0,01697 
P1Q9B'Y -0,58979 0,36448 -0,11741 0,0194 0,010789 0,001382 0,42812 0,1635 0,01697 
P1Q9C'N 0,54645 -0,44758 0,20523 0,01353 0,013219 0,00343 0,24261 0,16277 0,03422 
P1Q9C'Y -0,44399 0,36366 -0,16675 0,011 0,010741 0,002787 0,24261 0,16277 0,03422 
P1Q13CN 0,64206 -0,42939 -0,22553 0,02012 0,013102 0,004461 0,38476 0,17208 0,04747 
P1Q13CY -0,59925 0,40076 0,2105 0,01878 0,012229 0,004164 0,38476 0,17208 0,04747 

P2Q1N 0,45489 0,3636 -0,12523 0,0101 0,009395 0,001375 0,19313 0,12339 0,01464 
P2Q1Y -0,42457 -0,33936 0,11688 0,00943 0,008769 0,001284 0,19313 0,12339 0,01464 
P2Q3Y -0,36693 -0,2678 0,20067 0,00986 0,007644 0,005298 0,35342 0,18825 0,10571 

P2Q9BN 0,83306 0,46377 0,23793 0,01693 0,007642 0,002482 0,22081 0,06844 0,01801 
P3Q9DN 0,4504 -0,36898 -0,01276 0,01202 0,011748 0,000017 0,28739 0,19287 0,00023 
P3Q9DY -0,63807 0,52272 0,01808 0,01703 0,016643 0,000025 0,28739 0,19287 0,00023 
P1Q9A'N 0,7778 -0,57167 0,43287 0,0232 0,018247 0,012912 0,36971 0,19971 0,11451 
P2Q3N 0,96318 0,70297 -0,52677 0,02587 0,020067 0,013906 0,35342 0,18825 0,10571 
P1Q5Y -0,20703 -0,5223 -0,38755 0,0012 0,011078 0,007527 0,01633 0,10392 0,05722 
P1Q6Y 0,03184 0,48472 -0,04597 0,00002 0,008348 0,000093 0,00032 0,07476 0,00067 

P1Q9AN 0,32205 0,75618 0,25746 0,00362 0,029024 0,004152 0,05459 0,30095 0,03489 
P1Q9AY -0,1695 -0,39799 -0,13551 0,0019 0,015276 0,002186 0,05459 0,30095 0,03489 
P1Q9CY -0,28481 -0,31185 -0,25512 0,00537 0,009379 0,007747 0,15412 0,18477 0,12367 
P1Q13AY -0,25743 -0,34031 0,05245 0,00462 0,011757 0,000345 0,14727 0,25736 0,00611 
P1Q13B'N 0,36168 -0,48064 -0,00265 0,00547 0,014071 0,000001 0,09234 0,16307 0 
P1Q13B'Y -0,2553 0,33928 0,00187 0,00386 0,009933 0 0,09234 0,16307 0 
P1Q13DY -0,08318 0,36761 -0,00907 0,00031 0,008917 0,000007 0,00562 0,1098 0,00007 

P2Q2Y -0,20261 -0,34806 0,21585 0,00301 0,012914 0,006129 0,10776 0,31801 0,1223 
P2Q9AN 0,34098 -0,40082 0,05201 0,00527 0,010601 0,00022 0,09446 0,13054 0,0022 
P2Q9AY -0,27704 0,32567 -0,04226 0,00428 0,008614 0,000179 0,09446 0,13054 0,0022 
P2Q9DN 0,50778 1,24632 -0,04847 0,0036 0,031538 0,000059 0,04125 0,24853 0,00038 

P2Q9D''N 0,25055 -0,63002 0,17345 0,00131 0,012089 0,001131 0,01638 0,10355 0,00785 
P2Q12BY -0,20578 -0,31432 0,01993 0,0031 0,010531 0,000052 0,11116 0,25934 0,00104 
P2Q12CY -0,18722 0,34755 0,00826 0,00159 0,007971 0,000006 0,02848 0,09814 0,00006 
P2Q13CN 0,44451 -0,69373 0,17375 0,00551 0,019543 0,001513 0,07527 0,18334 0,0115 
P2Q13CY -0,16934 0,26428 -0,06619 0,0021 0,007445 0,000576 0,07527 0,18334 0,0115 

P3Q2N -0,05778 0,34171 0,14437 0,00022 0,011261 0,002481 0,00634 0,22185 0,0396 
P3Q2Y 0,10979 -0,64924 -0,27431 0,00042 0,021396 0,004714 0,00634 0,22185 0,0396 
P3Q4Y -0,26042 -0,64326 -0,0058 0,00189 0,016803 0,000002 0,02584 0,15763 0,00001 

P1Q13AN 0,57206 0,75625 -0,11656 0,01027 0,026127 0,000766 0,14727 0,25736 0,00611 
P1Q13EN -0,56739 0,47783 0,06906 0,01571 0,016225 0,000418 0,30047 0,2131 0,00445 
P1Q13EY 0,52957 -0,44598 -0,06445 0,01466 0,015144 0,00039 0,30047 0,2131 0,00445 
P2Q11N 0,47745 -0,46722 0,13613 0,01033 0,014405 0,001509 0,18521 0,17736 0,01506 
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 Coordenadas Contribuições Absolutas Contribuições Relativas 

Modalidades 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 3º Eixo 
P2Q11Y -0,38793 0,37962 -0,11061 0,00839 0,011704 0,001226 0,18521 0,17736 0,01506 

P2Q12AN 1,46281 2,04276 0,85513 0,01492 0,042362 0,009162 0,1585 0,3091 0,05417 
P2Q12BN 0,54018 0,82509 -0,05232 0,00814 0,027644 0,000137 0,11116 0,25934 0,00104 

P1Q2Y -0,43556 0,95512 -0,56367 0,00397 0,027783 0,011942 0,04949 0,23798 0,08288 
P1Q9CN 0,54114 0,59251 0,48473 0,01021 0,01782 0,014719 0,15412 0,18477 0,12367 
P2Q2N 0,53186 0,91367 -0,56661 0,00789 0,033898 0,016089 0,10776 0,31801 0,1223 
P2Q6N 1,53275 1,39912 0,92579 0,02457 0,029809 0,016107 0,27108 0,22587 0,0989 
P1Q1N 0,01827 0,10447 0,38469 0,00002 0,000997 0,016686 0,00055 0,01786 0,24215 
P1Q1Y -0,02989 -0,17095 -0,62948 0,00003 0,001632 0,027305 0,00055 0,01786 0,24215 
P1Q3N -0,19833 0,23893 1,26309 0,00069 0,001449 0,04997 0,00819 0,01189 0,33237 
P1Q3Y 0,04132 -0,04978 -0,26314 0,00014 0,000302 0,01041 0,00819 0,01189 0,33237 

P1Q9BN 0,47838 0,36089 0,73204 0,00638 0,005289 0,026855 0,08718 0,04962 0,20414 
P1Q9BY -0,18224 -0,13748 -0,27887 0,00243 0,002015 0,010231 0,08718 0,04962 0,20414 

P1Q11CN -0,07369 0,01237 0,49313 0,00034 0,000014 0,02742 0,00889 0,00025 0,39792 
P1Q11CY 0,12058 -0,02023 -0,80693 0,00056 0,000023 0,044868 0,00889 0,00025 0,39792 
P1Q11EN 0,36465 0,27877 0,32433 0,00649 0,005523 0,009225 0,12411 0,07253 0,09818 
P1Q12AN 0,07695 0,59183 2,0886 0,00006 0,005334 0,081979 0,00068 0,04042 0,50333 
P1Q12AY -0,00888 -0,06829 -0,24099 0,00001 0,000615 0,009459 0,00068 0,04042 0,50333 
P1Q12BN 0,1387 0,35062 1,67107 0,00034 0,00312 0,087465 0,00401 0,02561 0,58177 
P1Q12BY -0,0289 -0,07304 -0,34814 0,00007 0,00065 0,018222 0,00401 0,02561 0,58177 
P1Q12CN 0,02148 0,11132 1,05846 0,00001 0,00044 0,049127 0,00015 0,00394 0,35647 
P1Q12CY -0,00684 -0,03542 -0,33678 0 0,00014 0,015631 0,00015 0,00394 0,35647 

P2Q7N 0,32644 0,28732 -0,3318 0,00632 0,007124 0,011724 0,15096 0,11695 0,15596 
P3Q1N 0,15748 -0,17789 0,44035 0,00086 0,001606 0,012147 0,01305 0,01666 0,10206 
P3Q3N 0,0269 0,04157 0,50973 0,00004 0,00014 0,026042 0,00089 0,00213 0,31979 
P3Q3Y -0,0331 -0,05116 -0,62736 0,00005 0,000173 0,032052 0,00089 0,00213 0,31979 

P1Q11BN 0,45118 -0,1164 0,4514 0,00993 0,000963 0,01787 0,18999 0,01265 0,19018 
P1Q11BY -0,4211 0,10864 -0,4213 0,00927 0,000899 0,016678 0,18999 0,01265 0,19018 
P1Q7AY 0,10195 -0,50122 0,59539 0,00033 0,011477 0,019986 0,00468 0,11305 0,15952 
P2Q5N 0,31414 0,33684 -0,4458 0,0055 0,009215 0,019919 0,12146 0,13964 0,2446 
P2Q5Y -0,38664 -0,41457 0,54868 0,00677 0,011341 0,024516 0,12146 0,13964 0,2446 
P2Q4N 0,54561 0,49248 -0,47977 0,01349 0,016004 0,018745 0,24188 0,19706 0,18702 
P2Q4Y -0,44331 -0,40014 0,38981 0,01096 0,013003 0,01523 0,24188 0,19706 0,18702 
P2Q7Y -0,46246 -0,40704 0,47005 0,00895 0,010092 0,016609 0,15096 0,11695 0,15596 
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Anexo 8  

VALORES PROÓPRIOS E TAXA DE INÉRCIA INICIAL E MODIFICADA  - ACM QUARTO E 
QUINTO TESTES 

 
Quadro 20 – Valores Próprios, taxa de inércia inicial e modificada da ACM relativa aos Quarto e Quinto 

Testes 
 

      Q=78     

Valores 
Singulare

s 

Valores 
próprios 

λ  

Qui-
quadrado

s 

Perc. Inércia 
Acumulada 

Percenta
gem de 
inércia 

 Qm
1=λ

 ( )2' mλλλ −=
 '

'
λ

λ
soma

 100'
' ×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
 

100'
' ×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
  Acumulada 

0.6293 0.396 3499.6 39.6 39.6  0.02564103 0.37034 0.82531 82.5312 82.5312 
0.3967 0.1573 1390.6 15.73 55.33  0.02564103 0.13171 0.10438 10.4383 92.9694 
0.2763 0.0763 674.69 7.63 62.97  0.02564103 0.0507 0.01547 1.54684 94.5163 
0.2561 0.0656 579.5 6.56 69.52  0.02564103 0.03993 0.00959 0.95948 95.4758 
0.2147 0.0461 407.45 4.61 74.13  0.02564103 0.02046 0.00252 0.25188 95.7276 
0.2039 0.0416 367.24 4.16 78.29  0.02564103 0.01591 0.00152 0.15239 95.88 
0.1932 0.0373 329.83 3.73 82.02  0.02564103 0.01168     
0.1843 0.034 300.26 3.4 85.42  0.02564103 0.00833     
0.158 0.025 220.69 2.5 87.92  0.02564103 -0.0007     

0.1505 0.0227 200.21 2.27 90.18  0.02564103 -0.003     
0.1386 0.0192 169.75 1.92 92.1  0.02564103 -0.0064    
0.1297 0.0168 148.67 1.68 93.78  0.02564103 -0.0088    
0.1093 0.012 105.66 1.2 94.98  0.02564103 -0.0137    
0.1053 0.0111 98.01 1.11 96.09  0.02564103 -0.0146    
0.0951 0.009 79.93 0.9 96.99  0.02564103 -0.0166    
0.0895 0.008 70.73 0.8 97.79  0.02564103 -0.0176    
0.0745 0.0055 49.01 0.55 98.35  0.02564103 -0.0201     
0.0697 0.0049 42.9 0.49 98.83  0.02564103 -0.0208     
0.0638 0.0041 35.92 0.41 99.24  0.02564103 -0.0216     
0.0498 0.0025 21.9 0.25 99.49  0.02564103 -0.0232     
0.0436 0.0019 16.8 0.19 99.68  0.02564103 -0.0237    
0.0378 0.0014 12.59 0.14 99.82  0.02564103 -0.0242    
0.0316 0.001 8.83 0.1 99.92  0.02564103 -0.0246    
0.0219 0.0005 4.22 0.05 99.97  0.02564103 -0.0252    
0.0164 0.0003 2.37 0.03 99.99  0.02564103 -0.0254    
0.0077 6E-05 0.52 0.01 100  0.02564103 -0.0256    
0.6293 0.396 3499.6 39.6 39.6  0.02564103 0.37034     
0.3967 0.1573 1390.6 15.73 55.33  0.02564103 0.13171     

           
SOMA 1 8837.9 100    0.16618    
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Anexo 9  

VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS DA ACM – QUARTO E QUINTO  TESTES 

 
Quadro 21 – Coordenadas e contribuições significativas do 1º eixo para a inércia das variáveis da ACM 

relativa ao Quarto e Quinto Testes 
 

 Coordenadas Contribuições 
Modalidades 

Qualidade Massa Inércia 
Dim1 Dim2 1º Eixo 2º Eixo 

P4Q1Y 0.50012 0.007958 0.01768 1.04401 0.14638 0.0219 0.00108
P4Q2N 0.54435 0.013263 0.01238 -0.66272 -0.26242 0.01471 0.0058
P4Q2Y 0.54435 0.012378 0.01326 0.71006 0.28117 0.01576 0.00622
P4Q5N 0.56771 0.014147 0.01149 -0.6261 -0.26319 0.014 0.00623
P4Q5Y 0.56771 0.011494 0.01415 0.77058 0.32392 0.01724 0.00766
P4Q6Y 0.27675 0.003537 0.0221 1.29851 0.20869 0.01506 0.00098

P4Q7AY 0.45237 0.007958 0.01768 0.98424 0.19114 0.01947 0.00185
P4Q7BN 0.86137 0.019452 0.00619 -0.51185 -0.10992 0.01287 0.00149
P4Q7BY 0.86137 0.006189 0.01945 1.60867 0.34547 0.04045 0.00469
P4Q7CN 0.86137 0.019452 0.00619 -0.51185 -0.10992 0.01287 0.00149
P4Q7CY 0.86137 0.006189 0.01945 1.60867 0.34547 0.04045 0.00469
P4Q7C'N 0.86137 0.019452 0.00619 -0.51185 -0.10992 0.01287 0.00149
P4Q7C'Y 0.86137 0.006189 0.01945 1.60867 0.34547 0.04045 0.00469
P4Q7DY 0.8531 0.005305 0.02034 1.75429 0.43893 0.04123 0.0065
P4Q7EY 0.71346 0.004421 0.02122 1.7562 0.58342 0.03443 0.00956
P4Q8BN 0.72274 0.015915 0.00973 -0.66396 -0.02894 0.01772 0.00008
P4Q8BY 0.72274 0.009726 0.01592 1.08647 0.04736 0.02899 0.00014
P4Q8B'N 0.74451 0.016799 0.00884 -0.62346 -0.0561 0.01649 0.00034
P4Q8B'Y 0.74451 0.008842 0.0168 1.18457 0.10659 0.03133 0.00064
P4Q8CN 0.74451 0.016799 0.00884 -0.62346 -0.0561 0.01649 0.00034
P4Q8CY 0.74451 0.008842 0.0168 1.18457 0.10659 0.03133 0.00064
P4Q8DY 0.57729 0.003537 0.0221 1.86644 0.35285 0.03111 0.0028
P4Q8EN 0.65259 0.017683 0.00796 -0.52437 -0.13675 0.01228 0.0021
P4Q8EY 0.65259 0.007958 0.01768 1.16527 0.3039 0.02729 0.00467
P4Q8E'Y 0.54995 0.004421 0.02122 1.5601 0.45369 0.02717 0.00578
P4Q8FY 0.74735 0.004421 0.02122 1.81967 0.52543 0.03697 0.00776
P4Q8F'Y 0.36898 0.001768 0.02387 2.20029 0.37402 0.02162 0.00157
P4Q8GY 0.6332 0.003537 0.0221 1.9445 0.42006 0.03377 0.00397
P4Q8G'Y 0.6332 0.003537 0.0221 1.9445 0.42006 0.03377 0.00397
P4Q8HY 0.52267 0.004421 0.02122 1.57383 0.17855 0.02765 0.0009
P5Q2AN 0.44989 0.012378 0.01326 -0.65553 0.22872 0.01343 0.00412
P5Q2AY 0.44989 0.013263 0.01238 0.61183 -0.21347 0.01254 0.00384
P5Q2BN 0.50116 0.013263 0.01238 -0.65568 0.19451 0.0144 0.00319
P5Q2BY 0.50116 0.012378 0.01326 0.70252 -0.2084 0.01543 0.00342
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Quadro 22 – Coordenadas e contribuições significativas do 2º eixo para a inércia das variáveis da ACM 
relativa ao Quarto e Quinto Testes 

 
 Coordenadas Contribuições 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 1º Eixo 2º Eixo 

P4Q4Y 0.38555 0.006189 0.01945 0.87387 0.66939 0.01194 0.01763 
P5Q1AN 0.62602 0.003537 0.0221 -1.00104 1.70604 0.00895 0.06542 
P5Q1BN 0.54709 0.006189 0.01945 -0.56336 1.18409 0.00496 0.05515 
P5Q1BY 0.54709 0.019452 0.00619 0.17925 -0.37675 0.00158 0.01755 
P5Q1B'Y 0.15698 0.006189 0.01945 -0.15474 -0.68513 0.00037 0.01846 
P5Q2CN 0.61947 0.007958 0.01768 -0.7689 0.88622 0.01188 0.03972 
P5Q2CY 0.61947 0.017683 0.00796 0.34601 -0.3988 0.00535 0.01787 
P5Q3AN 0.62602 0.003537 0.0221 -1.00104 1.70604 0.00895 0.06542 
P5Q3BN 0.25362 0.002653 0.02299 -1.00644 1.08863 0.00679 0.01998 
P5Q3CN 0.72444 0.004421 0.02122 -0.91899 1.62258 0.00943 0.07397 
P5Q3CY 0.72444 0.02122 0.00442 0.19146 -0.33804 0.00196 0.01541 
P5Q3FN 0.62684 0.012378 0.01326 -0.16614 0.80251 0.00086 0.05066 
P5Q3FY 0.62684 0.013263 0.01238 0.15506 -0.74901 0.00081 0.04729 
P5Q3F'N 0.51391 0.014147 0.01149 -0.11611 0.63567 0.00048 0.03633 
P5Q3F'Y 0.51391 0.011494 0.01415 0.14291 -0.78236 0.00059 0.04471 
P5Q4AN 0.58248 0.01061 0.01503 -0.34056 0.84214 0.00311 0.04782 
P5Q4AY 0.58248 0.015031 0.01061 0.24039 -0.59445 0.00219 0.03376 
P5Q4BIN 0.45817 0.013263 0.01238 -0.33189 0.56345 0.00369 0.02676 
P5Q4BIY 0.45817 0.012378 0.01326 0.3556 -0.6037 0.00395 0.02867 
P5Q4BIIN 0.43164 0.011494 0.01415 -0.36338 0.63183 0.00383 0.02916 
P5Q4BIIY 0.43164 0.014147 0.01149 0.29525 -0.51336 0.00311 0.02369 
P5Q4BIIIN 0.35806 0.012378 0.01326 -0.36461 0.5007 0.00416 0.01972 
P5Q4BIIIY 0.35806 0.013263 0.01238 0.3403 -0.46732 0.00388 0.01841 
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Quadro 23 – Coordenadas e contribuições significativas do para a inércia das variáveis da ACM relativa 
ao Quarto e Quinto Teste 

 

 Coordenadas Contribuição Absoluta Contribuição Relativa 

Modalidades 1º Eixo 2º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 
P4Q1Y 1.04401 0.14638 0.0219 0.00108 0.49048 0.00964 
P4Q2N -0.66272 -0.26242 0.01471 0.0058 0.47057 0.07379 
P4Q2Y 0.71006 0.28117 0.01576 0.00622 0.47057 0.07379 
P4Q5N -0.6261 -0.26319 0.014 0.00623 0.48246 0.08525 
P4Q5Y 0.77058 0.32392 0.01724 0.00766 0.48246 0.08525 
P4Q6Y 1.29851 0.20869 0.01506 0.00098 0.26978 0.00697 

P4Q7AY 0.98424 0.19114 0.01947 0.00185 0.43593 0.01644 
P4Q7BN -0.51185 -0.10992 0.01287 0.00149 0.8234 0.03798 
P4Q7BY 1.60867 0.34547 0.04045 0.00469 0.8234 0.03798 
P4Q7CN -0.51185 -0.10992 0.01287 0.00149 0.8234 0.03798 
P4Q7CY 1.60867 0.34547 0.04045 0.00469 0.8234 0.03798 
P4Q7C'N -0.51185 -0.10992 0.01287 0.00149 0.8234 0.03798 
P4Q7C'Y 1.60867 0.34547 0.04045 0.00469 0.8234 0.03798 
P4Q7DY 1.75429 0.43893 0.04123 0.0065 0.80284 0.05026 
P4Q7EY 1.7562 0.58342 0.03443 0.00956 0.64255 0.07091 
P4Q8BN -0.66396 -0.02894 0.01772 0.00008 0.72137 0.00137 
P4Q8BY 1.08647 0.04736 0.02899 0.00014 0.72137 0.00137 
P4Q8B'N -0.62346 -0.0561 0.01649 0.00034 0.73853 0.00598 
P4Q8B'Y 1.18457 0.10659 0.03133 0.00064 0.73853 0.00598 
P4Q8CN -0.62346 -0.0561 0.01649 0.00034 0.73853 0.00598 
P4Q8CY 1.18457 0.10659 0.03133 0.00064 0.73853 0.00598 
P4Q8DY 1.86644 0.35285 0.03111 0.0028 0.55737 0.01992 
P4Q8EN -0.52437 -0.13675 0.01228 0.0021 0.61103 0.04156 
P4Q8EY 1.16527 0.3039 0.02729 0.00467 0.61103 0.04156 
P4Q8E'Y 1.5601 0.45369 0.02717 0.00578 0.50707 0.04288 
P4Q8FY 1.81967 0.52543 0.03697 0.00776 0.68984 0.05752 
P4Q8F'Y 2.20029 0.37402 0.02162 0.00157 0.35861 0.01036 
P4Q8GY 1.9445 0.42006 0.03377 0.00397 0.60497 0.02823 
P4Q8G'Y 1.9445 0.42006 0.03377 0.00397 0.60497 0.02823 
P4Q8HY 1.57383 0.17855 0.02765 0.0009 0.51603 0.00664 
P5Q2AN -0.65553 0.22872 0.01343 0.00412 0.40107 0.04882 
P5Q2AY 0.61183 -0.21347 0.01254 0.00384 0.40107 0.04882 
P5Q2BN -0.65568 0.19451 0.0144 0.00319 0.46063 0.04054 
P5Q2BY 0.70252 -0.2084 0.01543 0.00342 0.46063 0.04054 
P4Q4Y 0.87387 0.66939 0.01194 0.01763 0.24298 0.14257 

P5Q1AN -1.00104 1.70604 0.00895 0.06542 0.16033 0.46569 
P5Q1BN -0.56336 1.18409 0.00496 0.05515 0.10098 0.44611 
P5Q1BY 0.17925 -0.37675 0.00158 0.01755 0.10098 0.44611 
P5Q1B'Y -0.15474 -0.68513 0.00037 0.01846 0.00762 0.14936 
P5Q2CN -0.7689 0.88622 0.01188 0.03972 0.26605 0.35342 
P5Q2CY 0.34601 -0.3988 0.00535 0.01787 0.26605 0.35342 
P5Q3AN -1.00104 1.70604 0.00895 0.06542 0.16033 0.46569 
P5Q3BN -1.00644 1.08863 0.00679 0.01998 0.11688 0.13674 
P5Q3CN -0.91899 1.62258 0.00943 0.07397 0.17595 0.54849 
P5Q3CY 0.19146 -0.33804 0.00196 0.01541 0.17595 0.54849 
P5Q3FN -0.16614 0.80251 0.00086 0.05066 0.02576 0.60108 
P5Q3FY 0.15506 -0.74901 0.00081 0.04729 0.02576 0.60108 
P5Q3F'N -0.11611 0.63567 0.00048 0.03633 0.01659 0.49732 
P5Q3F'Y 0.14291 -0.78236 0.00059 0.04471 0.01659 0.49732 
P5Q4AN -0.34056 0.84214 0.00311 0.04782 0.08187 0.50062 
P5Q4AY 0.24039 -0.59445 0.00219 0.03376 0.08187 0.50062 
P5Q4BIN -0.33189 0.56345 0.00369 0.02676 0.11802 0.34015 
P5Q4BIY 0.3556 -0.6037 0.00395 0.02867 0.11802 0.34015 
P5Q4BIIN -0.36338 0.63183 0.00383 0.02916 0.10729 0.32436 
P5Q4BIIY 0.29525 -0.51336 0.00311 0.02369 0.10729 0.32436 
P5Q4BIIIN -0.36461 0.5007 0.00416 0.01972 0.12408 0.23398 
P5Q4BIIIY 0.3403 -0.46732 0.00388 0.01841 0.12408 0.23398 
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Anexo 10  

VALORES PROÓPRIOS E TAXA DE INÉRCIA INICIAL E MODIFICADA -  ACM TESTES 
GLOBAIS 

 
 

Quadro 24 – Valores Próprios, taxa de inércia inicial e modificada da ACM relativa aos Testes Globais 
 

      Q=74     

Valores 
Singular

es 

Valores 

próprios λ  

Qui-
quadrado

s 

Percentagem 
Inércia  

Percenta
gem de 
inércia 

Acumula
da 

 Qm
1=λ

 
( )2' mλλλ −=  

'
'

λ
λ

soma
 100'

' ×⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
 

100'
' ×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

λ
λ

soma
  Acumulada 

0.60508 0.366121806 1589.21 40.8 40.8  0.025641 0.115927162 0.793412471 79.3412 79.34125 
0.41243 0.170098505 738.33 18.95 59.75  0.025641 0.020867963 0.142821596 14.2822 93.62341 
0.29691 0.088155548 382.66 9.82 69.57  0.025641 0.003908066 0.026747036 2.6747 96.29811 
0.27144 0.073679674 319.81 8.21 77.78  0.025641 0.002307712 0.015794118 1.57941 97.87752 
0.22728 0.051656198 224.23 5.76 83.54  0.025641 0.000676789    
0.20975 0.043995063 190.96 4.9 88.44  0.025641 0.000336871    
0.18793 0.035317685 153.29 3.94 92.38  0.025641 9.36377E-05     
0.13829 0.019124124 83.01 2.13 94.51  0.025641 4.247E-05     
0.11963 0.014311337 62.12 1.59 96.1  0.025641 0.000128362     
0.1068 0.01140624 49.51 1.27 97.37  0.025641 0.000202629     
0.10361 0.010735032 46.6 1.2 98.57  0.025641 0.000222189    
0.08531 0.007277796 31.59 0.81 99.38  0.025641 0.000337208    
0.07451 0.00555174 24.1 0.62 100  0.025641 0.000403579    

_    100 _  0.025641 0.000657462    
           

SOMA 0.897430748 3895.4 100    0.1461121    
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Anexo 11  

VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS DA ACM – ACM TESTES GLOBAIS 

 
Quadro 25 – Coordenadas e contribuições significativas do 1º eixo para a inércia das variáveis da ACM 

relativa aos Testes Globais 
 

 Coordenadas Contribuições 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 1º Eixo 2º Eixo 

G1Q1BN 0.31871 0.009158 0.01837 0.74099 0.15686 0.01373 0.00132 
G1Q1DY 0.45523 0.010989 0.01633 -0.71199 0.31628 0.01522 0.00646 
G1Q2AN 0.45617 0.010989 0.01633 0.77228 0.10865 0.0179 0.00076 
G1Q2BN 0.60004 0.016484 0.0102 0.55186 -0.16973 0.01371 0.00279 
G1Q2BY 0.60004 0.009158 0.01837 -0.99335 0.30551 0.02468 0.00502 
G1Q3Y 0.3693 0.007326 0.02041 -0.84646 0.45471 0.01434 0.00891 

G1Q4AN 0.43288 0.012821 0.01429 0.65785 0.01074 0.01515 0.00001 
G1Q4AY 0.43288 0.012821 0.01429 -0.65785 -0.01074 0.01515 0.00001 
G1Q4BN 0.53521 0.007326 0.02041 1.08811 0.39249 0.02369 0.00663 
G1Q4B'N 0.53521 0.007326 0.02041 1.08811 0.39249 0.02369 0.00663 
G1Q5BY 0.45427 0.010989 0.01633 -0.74588 0.22215 0.0167 0.00319 
G1Q5EN 0.52438 0.010989 0.01633 0.82757 -0.11955 0.02056 0.00092 
G1Q5EY 0.52438 0.014652 0.01224 -0.62068 0.08966 0.01542 0.00069 
G1Q5FN 0.43599 0.009158 0.01837 0.87238 0.15408 0.01904 0.00128 
G1Q5GN 0.57835 0.014652 0.01224 0.60499 -0.26028 0.01465 0.00584 
G1Q5GY 0.57835 0.010989 0.01633 -0.80666 0.34704 0.01953 0.00778 
G1Q6CN 0.52438 0.010989 0.01633 0.82757 -0.11955 0.02056 0.00092 
G1Q6CY 0.52438 0.014652 0.01224 -0.62068 0.08966 0.01542 0.00069 
G1Q6FN 0.6883 0.016484 0.0102 0.56797 -0.24453 0.01452 0.00579 
G1Q1AN 0.50368 0.005495 0.02245 1.16495 0.6998 0.02037 0.01582 
G1Q1E'Y 0.35804 0.003663 0.02449 -1.29888 0.67908 0.01688 0.00993 
G1Q4CY 0.727 0.007326 0.02041 -1.21751 0.57894 0.02966 0.01444 
G1Q5AN 0.59099 0.005495 0.02245 1.36021 0.56283 0.02777 0.01023 
G1Q6FY 0.6883 0.009158 0.01837 -1.02235 0.44016 0.02614 0.01043 
G1Q6F'Y 0.77557 0.005495 0.02245 -1.42442 0.90264 0.03045 0.02632 

 
 

Quadro 26 – Coordenadas e contribuições significativas do 2º eixo para a inércia das variáveis da ACM 
relativa aos Testes Globais 

 
 Coordenadas Contribuições 

Modalidades 
Qualidade Massa Inércia 

Dim1 Dim2 1º Eixo 2º Eixo 

G1Q5HY 0.77439 0.003663 0.02449 -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 
G1Q5H'Y 0.77439 0.003663 0.02449 -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 
G1Q5IY 0.35609 0.001832 0.02653 -1.67552 1.34976 0.01404 0.01962 
G1Q5I'Y 0.77439 0.003663 0.02449 -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 
G1Q6D'Y 0.5963 0.005495 0.02245 -1.20824 0.8524 0.02191 0.02347 
G1Q6EY 0.77439 0.003663 0.02449 -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 
G2Q3AY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
G2Q3BY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
G2Q3CY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
G2Q6AY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
G2Q6BY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
G2Q6CY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
G2Q6EY 0.90624 0.001832 0.02653 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 
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Quadro 27 – Coordenadas e contribuições significativas do para a inércia das variáveis da ACM relativa 
aos Testes Globais 

 
 Coordenadas Contribuição Absoluta Contribuição Relativa 

Modalidades 1º Eixo 2º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 1º Eixo 2º Eixo 
G1Q1BN 0.74099 0.15686 0.01373 0.00132 0.30504 0.01367 
G1Q1DY -0.71199 0.31628 0.01522 0.00646 0.3802 0.07502 
G1Q2AN 0.77228 0.10865 0.0179 0.00076 0.44732 0.00885 
G1Q2BN 0.55186 -0.16973 0.01371 0.00279 0.54819 0.05185 
G1Q2BY -0.99335 0.30551 0.02468 0.00502 0.54819 0.05185 
G1Q3Y -0.84646 0.45471 0.01434 0.00891 0.28659 0.0827 

G1Q4AN 0.65785 0.01074 0.01515 0.00001 0.43276 0.00012 
G1Q4AY -0.65785 -0.01074 0.01515 0.00001 0.43276 0.00012 
G1Q4BN 1.08811 0.39249 0.02369 0.00663 0.47359 0.06162 
G1Q4B'N 1.08811 0.39249 0.02369 0.00663 0.47359 0.06162 
G1Q5BY -0.74588 0.22215 0.0167 0.00319 0.41725 0.03701 
G1Q5EN 0.82757 -0.11955 0.02056 0.00092 0.51366 0.01072 
G1Q5EY -0.62068 0.08966 0.01542 0.00069 0.51366 0.01072 
G1Q5FN 0.87238 0.15408 0.01904 0.00128 0.4228 0.01319 
G1Q5GN 0.60499 -0.26028 0.01465 0.00584 0.48802 0.09033 
G1Q5GY -0.80666 0.34704 0.01953 0.00778 0.48802 0.09033 
G1Q6CN 0.82757 -0.11955 0.02056 0.00092 0.51366 0.01072 
G1Q6CY -0.62068 0.08966 0.01542 0.00069 0.51366 0.01072 
G1Q6FN 0.56797 -0.24453 0.01452 0.00579 0.58067 0.10763 
G1Q1AN 1.16495 0.6998 0.02037 0.01582 0.37012 0.13356 
G1Q1E'Y -1.29888 0.67908 0.01688 0.00993 0.28118 0.07686 
G1Q4CY -1.21751 0.57894 0.02966 0.01444 0.59293 0.13407 
G1Q5AN 1.36021 0.56283 0.02777 0.01023 0.50459 0.08639 
G1Q6FY -1.02235 0.44016 0.02614 0.01043 0.58067 0.10763 
G1Q6F'Y -1.42442 0.90264 0.03045 0.02632 0.55336 0.22221 
G1Q5HY -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 0.47686 0.29753 
G1Q5H'Y -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 0.47686 0.29753 
G1Q5IY -1.67552 1.34976 0.01404 0.01962 0.21595 0.14014 
G1Q5I'Y -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 0.47686 0.29753 
G1Q6D'Y -1.20824 0.8524 0.02191 0.02347 0.39814 0.19816 
G1Q6EY -1.69149 1.3361 0.02863 0.03844 0.47686 0.29753 
G2Q3AY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
G2Q3BY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
G2Q3CY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
G2Q6AY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
G2Q6BY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
G2Q6CY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
G2Q6EY 2.20769 2.62816 0.02438 0.07437 0.37491 0.53133 
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Anexo 12 

ASSOCIAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS -  ACM MOMENTOS PRÉVIOS 
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Q233Y + - - - + + - + - + - + + - - + - + + + 

Q234Y + - - - + + - + - + - + + - - + - + + + 

Q218Y + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Amostra 

Q222Y + - - - + + - + - + - + + - - + - + + + 

Q131Y + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Amplitude Amostral 

Q130Y + - - - + + - - - + - + + - - - - - + + 

Amplitude Interquartil Q132Y + - - - + + - - - + - + + - - - - - + + 

Característica Estatística Q219Y + - - - + + - + - + - + + - - + - + + + 

Desvio-Padrão Q129Y + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Diagrama Extremos e 
Quartis Q127Y + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Gráfico Barras Q204Y + + - - + + + + + + + + + + - + + + + + 

Q216Y + + - - + + + + + + + + + + - + + + + + 
Média 

Q235Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mediana Q214Y - - - - - - - - - + - + + - - - - - - + 

Moda Q215Y + + - - + + + + + + - + + - - + + + + + 

População Q217Y + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Tabela de Frequências Q231Y + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Tipo de Distribuição Q240Y + + - - + + + + + + + + + + - + + + + + 

Q227Y + - - - + + - + - + - + + - - - - - + + 

Q223Y - - - - - - - - - + - + + - - - - - - + 

Q220Y - - - - - - - - - + - + + - - - - - - + 

Q224Y + - - - + + - - - + - + + - - - - - + + 

Q106Y + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Variavel Contínua 

Q228Y + - - - + + - - - + - + + - - - - - + + 
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Anexo 13 

ASSOCIAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS -  ACM TRÊS PRIMEIROS TESTES 
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Amostra P1Q11B
Y + - - + - + + + + + + + + + + + + - + - - + + + + + + 

Amplitude 
interquartil 

P3Q11D
Y + - - + + + + + + + + + - + + + + - - - - + + + + + + 

Característica 
estatística 

P2Q9A
Y + - - - - - - - - - - + + + - - + - + - + + - + - - + 

Diagrama de 
extremos e 

quartis 

P3Q11F
Y + - - + - + + + + + + + + + + + + - + - - + + + + + + 

Frequência 
absoluta 

P3Q9B
Y + - - + - + + + + + + + + + + + + - + - - + + + + + + 

Frequência 
absoluta 

acumulada 

P3Q9D
Y + - - - - + + + - - - + + + - - + - + - - + - + + - + 

Frequência 
relativa 

P3Q9A
Y + - + + + + + + + + + + - + + + + - - - - + + + + + - 

Frequência 
relativa 

acumulada 

P3Q9C
Y + - - + - + + + + + + + + + + + + - + - - + + + + + + 

Função 
comulativa 

P2Q13C
Y + - - - - - - - - - - + + - - - - - + + + + - - - - + 

Mediana P3Q11C
Y + - + + + + + + + + + + - + + + + - - - - + + + + + + 

Moda P2Q12C
Y + - - - - - - - - - - + + - - - - - + + + + - - - - + 

P2Q10Y + - + + + + + + + + + + - + + + + - - - - + + + + + + Tabela de 
frequências P2Q11Y + - - - - + - + - - - + + + - - + - + - + + - + - - + 

Tipo de 
distribuição 

P3Q11G
Y + - - + - + + + + + + + + + + + + - + - - + + + + + + 

P1Q13C
Y + - - - - + + + - - - + + + + - + - + - - + - + + - + 

P1Q2Y + - - - - - - - - - - + + - - - - - + + + + - - - - + 
P1Q9A'

Y + - - - - + + + - - - + + + + - + - + - - + - + + - + 

P1Q9B'
Y + - - - - + + + - + + + + + + - + - + - - + - + + - + 

P1Q9C'
Y + - - - - + + + - - - + + + - - + - + - - + - + + - + 

Unidade 
estatística 

P1Q13B
'Y + - - - - - - - - - - + + + - - - - + + + + - - - - + 
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P1
Q

13
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P1
Q

3Y
 

P1
Q

6Y
 

Amostra P1Q11DY - - - - - - - 

Frequência Absoluta P1Q12Y + + - + + + - 

P1Q12Y - + - + + + - 
Frequência relativa 

P1Q12Y - + - + + + - 

P2Q4Y - + - + - + - 
Gráfico circular 

P2Q5Y - + - + - + - 

Gráfico de barras P2Q7Y - + - + - + - 

Média P3Q4Y - + - + + + - 

Mediana P3Q3Y - + - + + + - 

P2Q12BY - + - + + + - 
Moda 

P3Q11BY - - - - - - - 

Pictograma P2Q3Y - + - + - - - 

P1Q13AY - + - + + + - 

P1Q5Y - + - + + + - População estatística 

P2Q1Y - + - + - - - 

Tabela de frequências P2Q13AY - - - - - - - 

P1Q9AY - + - + + + - 

P1Q9BY - + - + - - - 

P1Q9CY - + - + - + - 
Unidade estatística 

P2Q2Y - + - + + + - 
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P1
Q

6Y
 

Amostra P1Q11CY - 
Moda P3Q2Y - 

Variável quantitativa contínua P1Q7BY + 
Variável quantitativa directa P1Q7AY - 

P1Q13EY - 
Sondagem 

P1Q3Y - 
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Anexo 14 

ASSOCIAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS -  ACM QUARTO E QUINTO TESTES 
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P5

Q
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P5
Q

2A
Y
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3C
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Q

4A
Y

 

P5
Q

4B
IY

 

P5
Q

4B
II

Y
 

Classe mediana P4Q8FY + + + + + - - + + + + 

P4Q2Y + + + + + - - + + + + Classe modal 
P4Q8EY + + + + + - - + + + + 

Desvio-padrão P4Q8HY - + + + + + + + + + + 

P4Q7DY + + + + + - - + + + + Histograma 
P4Q8DY - + + + + + - + + + + 

P4Q7AY - + + + + + - + + + + 

P4Q7EY + + + + + - - + + + + 

P4Q8CY - + + + + + + + + + + 
Média 

P4Q1Y - + + + + + + + + + + 
Mediana P4Q5Y + + + + + - - + - + + 

Moda P4Q8E'Y + + + + + - - + + + + 

P4Q6Y - + + + + + + + + + + 

P4Q8GY - + + + + - - + + + + Quartis 

P4Q8G'Y - + + + + - - + + + + 

P4Q7CY - + + + + - - + + + + 

P4Q7C'Y - + + + + - - + + + + 

P4Q8BY - + + + + + + + + + + 
Tabela frequências 

P4Q8B'Y - + + + + + + + + + + 
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  P5Q1B'Y

P5Q2AY + 
P5Q2BY + 
P5Q1BY + 
P5Q2CY + 
P5Q3FY + 

Coeficiente de correlação

P5Q3F'Y + 
Recta de regressão P5Q3CY + 

P5Q4AY + 
P5Q4BIY + Tabelas de contingência 
P5Q4BIIY + 
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Anexo 15 

ASSOCIAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS -  ACM TESTES GLOBAIS 
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Amplitude amostral G2Q3AY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Diagrama de dispersao G2Q6BY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Média G2Q6CY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mediana G2Q3CY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Recta de regressão G2Q6EY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Amplitude amostral G1Q5IY + 
Amplitude interquartil G1Q5I'Y + 

Classe mediana G1Q6EY + 
Classe modal G1Q6CY + 

Desvio-padrão G1Q6F'Y + 
Gráfico de barras G1Q5BY + 

G1Q5EY + 

G1Q1E'Y + Média 

G1Q6FY + 

G1Q5GY + Mediana 
G1Q4CY + 

G1Q1DY + Moda 
G1Q6D'Y + 

G1Q5HY + Quartis 
G1Q5H'Y + 

Tabela de frequências G1Q3Y + 
Variável qualitativa e 

quantitativa G1Q2BY + 
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Anexo 16 

ASSOCIAÇÕES ENTRE OS CONCEITOS NOS DIFERENTES MOMENTOS 
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Amplitude Amostral 1   0 
Amplitude interquartil 0 0  1 

Característica Estatística 0 0 0  
Censos / Sondagens  -1   

Classe Mediana -1   1 
Classe Modal 0   1 

Coeficiente de correlação     
Diagrama de dispersão    -1 
Frequência Absoluta 1 0   

Frequência Absoluta Acumulada 0 0   
Frequência Relativa 1 0   

Frequência Relativa Acumulada 0 0   
Função Cumulativa  0   

Gráfico Circular  0   
Gráfico de Barras 1 -1  1 

Histograma 0    
Média 0 0  0 

Mediana 0 0  0 
Moda 1 0  1 

Pictograma 0 0   
População 0 0   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 1 -1 1 1 
Recta de regressão    -1 

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências 0 0  1 
Tipo de Distribuição 1 0   
Unidade Estatística  0   

Universo 1    
Variância e Desvio-Padrão 1   1 

Variável Qualitativa    1 

Variável Quantitativa Contínua 0   1 

A
m

os
tr
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Variável Quantitativa Discreta 0 0  1 
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Amplitude interquartil    -1
Característica Estatística 0    

Censos / Sondagens     
Classe Mediana -1   -1
Classe Modal 0   -1

Coeficiente de correlação     
Diagrama de dispersão    -1
Frequência Absoluta 1    

Frequência Absoluta Acumulada 0    
Frequência Relativa 0    

Frequência Relativa Acumulada 0    
Função Cumulativa     

Gráfico Circular     
Gráfico de Barras 1   -1

Histograma 0    
Média    -1

Mediana 1   -1
Moda 1   -1

Pictograma 0    
População 0    

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 0   -1
Recta de regressão    -1

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências 0   -1
Tipo de Distribuição     
Unidade Estatística     

Universo 0    
Variância e Desvio-Padrão    -1

Variável Qualitativa    -1

Variável Quantitativa Contínua    -1
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Variável Quantitativa Discreta 1   -1

 



 

  211

 
  

M
om

en
to

s P
ré

vi
os

 

T
rê

s P
ri

m
ei

ro
s T

es
te

s 

Q
ua

rt
o 

e 
Q

ui
nt

o 
T

es
te

s 

T
es

te
s G

lo
ba

is
 

Característica Estatística -1    
Censos / Sondagens     

Classe Mediana -1    
Classe Modal -1    

Coeficiente de correlação     
Diagrama de dispersão    -1
Frequência Absoluta 1 -1   

Frequência Absoluta Acumulada -1    
Frequência Relativa -1 1   

Frequência Relativa Acumulada -1    
Função Cumulativa     

Gráfico Circular  1   
Gráfico de Barras 1 1   

Histograma -1    
Média  1  -1

Mediana 1 1  -1
Moda 1 0   

Pictograma -1 1   
População -1 1   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis -1    
Recta de regressão    -1

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências -1 1   
Tipo de Distribuição     
Unidade Estatística  1   

Universo -1    
Variância e Desvio-Padrão     

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua  -1   
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Variável Quantitativa Discreta 1 -1   
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Censos / Sondagens  0   
Classe Mediana -1    
Classe Modal -1    

Coeficiente de correlação     
Diagrama de dispersão     
Frequência Absoluta 1 -1   

Frequência Absoluta Acumulada -1    
Frequência Relativa 1 -1   

Frequência Relativa Acumulada -1    
Função Cumulativa     

Gráfico Circular  -1   
Gráfico de Barras 1 -1   

Histograma -1    
Média 0 -1   

Mediana 0 -1   
Moda 1 0   

Pictograma -1 1   
População 0 0   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 1    
Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências 0 1   
Tipo de Distribuição 1    
Unidade Estatística  0   

Universo 1    
Variância e Desvio-Padrão 1    

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua 0 -1   
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ar
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Variável Quantitativa Discreta 1 1   
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Classe Mediana     
Classe Modal     

Coeficiente de correlação     
Diagrama de dispersão     
Frequência Absoluta  0   

Frequência Absoluta Acumulada  -1   
Frequência Relativa  -1   

Frequência Relativa Acumulada  -1   
Função Cumulativa  1   

Gráfico Circular  0   
Gráfico de Barras  0   

Histograma     
Média  1   

Mediana  -1   
Moda  0   

Pictograma  -1   
População  0   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis  -1   
Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências  0   
Tipo de Distribuição  -1   
Unidade Estatística  -1   

Universo     
Variância e Desvio-Padrão     

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua     
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Variável Quantitativa Discreta     
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Classe Modal     
Coeficiente de correlação   0  
Diagrama de dispersão    -1
Frequência Absoluta     

Frequência Absoluta Acumulada     
Frequência Relativa     

Frequência Relativa Acumulada     
Função Cumulativa     

Gráfico Circular     
Gráfico de Barras -1    

Histograma     
Média    -1

Mediana -1   -1
Moda -1    

Pictograma     
População -1    

Quartis e Diagrama de extremos e quartis -1    
Recta de regressão   1 -1

Tabela de Contingência   1  
Tabela de Frequências -1    
Tipo de Distribuição -1    
Unidade Estatística     

Universo     
Variância e Desvio-Padrão -1    

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua 0    
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Variável Quantitativa Discreta     
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Coeficiente de correlação   0  
Diagrama de dispersão    -1
Frequência Absoluta     

Frequência Absoluta Acumulada     
Frequência Relativa     

Frequência Relativa Acumulada     
Função Cumulativa     

Gráfico Circular     
Gráfico de Barras -1    

Histograma     
Média -1   -1

Mediana -1   -1
Moda -1    

Pictograma     
População 1    

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 1    
Recta de regressão   1 -1

Tabela de Contingência   1  
Tabela de Frequências 1    
Tipo de Distribuição -1    
Unidade Estatística     

Universo     
Variância e Desvio-Padrão 1    

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua 0    
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Variável Quantitativa Discreta     
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Diagrama de dispersão     
Frequência Absoluta     

Frequência Absoluta Acumulada     
Frequência Relativa     

Frequência Relativa Acumulada     
Função Cumulativa     

Gráfico Circular     
Gráfico de Barras     

Histograma   0  
Média   0  

Mediana   0  
Moda   0  

Pictograma     
População     

Quartis e Diagrama de extremos e quartis   0  
Recta de regressão   1  

Tabela de Contingência   1  
Tabela de Frequências   0  
Tipo de Distribuição     
Unidade Estatística     

Universo     
Variância e Desvio-Padrão   0  

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua     
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Variável Quantitativa Discreta     
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Frequência Absoluta     
Frequência Absoluta Acumulada     

Frequência Relativa     
Frequência Relativa Acumulada     

Função Cumulativa     
Gráfico Circular     

Gráfico de Barras    -1
Histograma     

Média    -1
Mediana    -1

Moda    -1
Pictograma     
População     

Quartis e Diagrama de extremos e quartis    -1
Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências    -1
Tipo de Distribuição     
Unidade Estatística     

Universo     
Variância e Desvio-Padrão    -1

Variável Qualitativa    -1

Variável Quantitativa Contínua    -1
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Variável Quantitativa Discreta    -1
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Frequência Absoluta Acumulada  -1   
Frequência Relativa  1   

Frequência Relativa Acumulada  -1   
Função Cumulativa  -1   

Gráfico Circular  1   
Gráfico de Barras 1 1   

Histograma     
Média 0 1   

Mediana -1 1   
Moda 1 0   

Pictograma  1   
População 1 1   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 1 -1   
Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências 1 0   
Tipo de Distribuição 1 -1   
Unidade Estatística  -1   

Universo     
Variância e Desvio-Padrão 1    

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua 0 -1   
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Variável Quantitativa Discreta  1   
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Frequência Relativa  -1   
Frequência Relativa Acumulada     

Função Cumulativa     
Gráfico Circular  1   

Gráfico de Barras 1 1   
Histograma     

Média 0 -1   
Mediana -1 -1   

Moda 1 0   
Pictograma  1   
População 1 0   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis     
Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências 1 1   
Tipo de Distribuição 1    
Unidade Estatística  0   

Universo     
Variância e Desvio-Padrão 1    

Variável Qualitativa     

Variável Quantitativa Contínua 0 -1   
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Variável Quantitativa Discreta  1   
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Frequência Relativa Acumulada  0   
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Gráfico Circular  1   
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Histograma 1    
Média 0 1   

Mediana -1 1   
Moda 1 0   

Pictograma  1   
População 1 1   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 1 0   
Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
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Tipo de Distribuição 1 0   
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Recta de regressão     

Tabela de Contingência     
Tabela de Frequências 1 1   
Tipo de Distribuição 1    
Unidade Estatística  1   
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Histograma 1    
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Moda 1 0   

Pictograma 1    
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Recta de regressão    -1

Tabela de Contingência     
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Média 0    
Mediana -1    

Moda -1    
Pictograma     
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Quartis e Diagrama de extremos e quartis 1    
Recta de regressão  1   

Tabela de Contingência  1   
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Tipo de Distribuição 1    
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Tabela de Contingência   1  
Tabela de Frequências 0 0  -1
Tipo de Distribuição  1   
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Moda 1 0  -1
Pictograma -1 1   
População 0 1   

Quartis e Diagrama de extremos e quartis 0 1  -1
Recta de regressão   1 -1

Tabela de Contingência   0  
Tabela de Frequências 0 0  -1
Tipo de Distribuição 1 1   
Unidade Estatística  0   
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Recta de regressão     
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