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DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIADISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

►► QuandoQuando sese estudaestuda umauma massamassa dede dadosdados éé dede frequentefrequente
interesseinteresse resumirresumir asas informaçõesinformações dede variáveisvariáveis..

►► CostumaCostuma--se,se, frequentementefrequentemente,, parapara umauma melhormelhor
compreensãocompreensão dosdos mesmos,mesmos, distribuídistribuí--loslos emem classesclasses ououcompreensãocompreensão dosdos mesmos,mesmos, distribuídistribuí--loslos emem classesclasses ouou
intervalosintervalos determinandodeterminando--sese oo númeronúmero dede indivíduosindivíduos
pertencentespertencentes aa cadacada classeclasse ouou intervalointervalo..

►► DestaDesta forma,forma, umum arranjoarranjo tabulartabular dosdos dados,dados, juntamentejuntamente comcom
asas frequênciasfrequências correspondentescorrespondentes aosaos mesmosmesmos éé denominadodenominado
distribuiçãodistribuição dede frequênciafrequência ouou tabelatabela dede frequênciafrequência..



DefiniçõesDefinições
1)1) DadosDados BrutosBrutos:: ConjuntoConjunto dede dadosdados queque aindaainda nãonão foramforam

numericamentenumericamente organizados,organizados, obtidosobtidos apósapós aa críticacrítica dosdos valoresvalores..

2)2) Rol: É um arranjo dos dados brutos em ordem crescente.Rol: É um arranjo dos dados brutos em ordem crescente.

3)3) AmplitudeAmplitude TotalTotal (AT)(AT):: ÉÉ aa diferençadiferença entreentre oo maiormaior ee oo menormenor
valorvalor observadoobservado..

4)4) FrequênciaFrequência absolutaabsoluta ouou simplessimples ((FFii)):: ÉÉ oo númeronúmero dede
observaçõesobservações queque sese encontraencontra presentepresente emem umauma classeclasse ouou
intervalointervalo especificoespecifico..

AT = XMÁX - XMÍN

Σ Fi=n



5)5) FrequênciaFrequência percentualpercentual ((ff
ii
%%)):: RepresentaRepresenta oo percentualpercentual dede

umum certocerto valorvalor nana amostraamostra..

6)6) FrequênciaFrequência simplessimples acumuladaacumulada ((FacFacii)):: ÉÉ aa somasoma dasdas
freqüênciasfreqüências simplessimples dasdas classesclasses ouou dosdos valoresvalores anterioresanteriores..

fi%=(Fi /n)x100 Σ fi%=100

7)7) FrequênciaFrequência percentualpercentual acumuladaacumulada ((facfacii%%)):: ÉÉ aa somasoma dasdas
freqüênciasfreqüências relativasrelativas percentualpercentual dasdas classesclasses ouou dosdos valoresvalores
anterioresanteriores..

Faci = F1 + F2 + ... + Fi

faci%= f1% + f2% + ... + fi%



DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA POR VALORDISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA POR VALOR

►► UtilizadaUtilizada parapara dadosdados dede umauma variávelvariável
qualitativaqualitativa ouou discretadiscreta..

ConsideraConsidera--sese osos diferentesdiferentes valoresvalores dasdas►► ConsideraConsidera--sese osos diferentesdiferentes valoresvalores dasdas
observaçõesobservações ouou categoriascategorias ee oo númeronúmero dede
vezesvezes ((frequênciafrequência)) queque cadacada valorvalor apareceaparece
nosnos dadosdados..



ExemploExemplo

►► DeDe acordoacordo comcom aa SecretariaSecretaria dede TurismoTurismo dada Paraíba,Paraíba, osos
quatroquatro estadosestados comcom maiormaior participaçãoparticipação nono númeronúmero dede
turistasturistas queque desembarcaramdesembarcaram nono aeroportoaeroporto dede JoãoJoão PessoaPessoa
emem 20092009 foramforam:: SãoSão PauloPaulo (SP),(SP), RioRio dede JaneiroJaneiro (RJ),(RJ), BahiaBahia
(BA)(BA) ee ParanáParaná (PR)(PR).. OsOs dadosdados dede umauma amostraamostra dede 3030
turistasturistas abordadosabordados nono aeroportoaeroporto sãosão apresentadosapresentados aa
seguirseguir::seguirseguir::

Qual a classificação dessa variável? Qual a classificação dessa variável? 
Organize os dados em uma tabela com Organize os dados em uma tabela com FFii, , ffii%. %. 

SP BA BA SP RJ BA SP SP PR PR

RJ SP SP RJ PR RJ SP RJ SP BA

SP RJ PR SP BA SP PR BA SP SP



ExemploExemplo

►► OO CC..AA.. dede engenhariaengenharia resolveuresolveu realizarrealizar umum levantamentolevantamento
dodo númeronúmero dede alunosalunos reprovados,reprovados, emem pelopelo menosmenos umauma
disciplina,disciplina, nono 11ºº períodoperíodo dodo cursocurso nosnos últimosúltimos semestressemestres..
OsOs valoresvalores encontradosencontrados foramforam:: 2222 2525 2323 2222 2323 2626 2525 2929
2323 3030 2424 2424 2222 2424 2222 2424 2525 2222 2828 2323 2424 2424 2424 2424 2424 2424
2525 2525 2525 3030 2525 2828 2929 2424 2626 3030

Qual a classificação dessa variável? Qual a classificação dessa variável? 

Organize os dados em uma tabela com Organize os dados em uma tabela com FFii, , ffii%, %, FFacacii
e e ffacacii %. %. 



DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA POR INTERVALO OU CLASSESDISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA POR INTERVALO OU CLASSES

►► Os dados são agrupados em classesOs dados são agrupados em classes

►►ConsideraConsidera--sese aa frequênciafrequência emem cadacada classeclasse
(nº(nº dede observaçõesobservações pertencentes)pertencentes)(nº(nº dede observaçõesobservações pertencentes)pertencentes)

►►SãoSão maismais comunscomuns tabelastabelas comcom intervalosintervalos
iguaisiguais





ParaPara aa construçãoconstrução dede umauma distribuiçãodistribuição dede frequênciafrequência porpor
intervalointervalo éé necessárionecessário algumasalgumas definiçõesdefinições adicionaisadicionais..

8)8) NúmeroNúmero dede classesclasses (k)(k):: RepresentaRepresenta oo totaltotal dede classesclasses dada variávelvariável.. NãoNão
existeexiste umauma fórmulafórmula exataexata parapara oo cálculocálculo dodo númeronúmero dede classesclasses.. SejaSeja nn oo
tamanhotamanho dada amostra,amostra, temostemos duasduas alternativasalternativas

11-- K K ≈ raiz(n)≈ raiz(n)

22-- Fórmula de Fórmula de SturgesSturges:: k = 1 + 3,3 × log10(n)

Obs1Obs1: Alguns autores sugerem que a distribuição de frequência deve ter : Alguns autores sugerem que a distribuição de frequência deve ter 
entre 5 e 20 classes. entre 5 e 20 classes. 

Obs2Obs2: Arredondar : Arredondar o número de classes para o inteiro mais próximo.o número de classes para o inteiro mais próximo.

9)9) AmplitudeAmplitude dasdas classesclasses (h)(h):: ÉÉ aa divisãodivisão entreentre aa amplitudeamplitude totaltotal ee oo
númeronúmero dede classesclasses.. OO valorvalor sósó poderápoderá serser arredondadoarredondado parapara maismais..

ObsObs:: NãoNão sese podepode arredondararredondar aa amplitudeamplitude dasdas classesclasses (h)(h) parapara menosmenos..

h=AT / k



10)10) LimitesLimites dasdas ClassesClasses:: SãoSão osos númerosnúmeros extremosextremos dasdas classesclasses.. UtilizaremosUtilizaremos
aa seguinteseguinte representaçãorepresentação::

LILIii ||—— LSLSii ( Compreende todos os valores de LI( Compreende todos os valores de LIii a a LSLSii, excluindo , excluindo LSLSii ))

11)11) PontoPonto MédioMédio (X(Xii)):: ÉÉ aa médiamédia aritméticaaritmética entreentre oo limitelimite superior,superior,
denotadodenotado porpor LSLSii,, ee oo limitelimite inferior,inferior, denotadodenotado porpor LILIii.. OO pontoponto médiomédio
seráserá denotadodenotado porpor XXii,, ondeonde XXii == (LI(LIii++LSLSii)/)/22



ExemploExemplo :: OsOs dadosdados abaixoabaixo representamrepresentam oo PreçoPreço (R(R$$)) dodo produtoproduto AA vendidovendido
emem 2525 diferentesdiferentes estabelecimentosestabelecimentos.. AA partirpartir dada distribuiçãodistribuição dede frequênciafrequência
queque iremosiremos construirconstruir podemospodemos observarobservar diversasdiversas característicascaracterísticas destedeste
conjuntoconjunto dede dadosdados como,como, porpor exemplo,exemplo, identificaridentificar qualqual aa faixafaixa dede preçospreços
comcom maiormaior freqüênciafreqüência..

Dados Brutos: 20,5 Dados Brutos: 20,5 -- 19,5 19,5 -- 15,6 15,6 -- 24,1 24,1 -- 9,9 9,9 -- 15,4 15,4 -- 12,7 12,7 -- 5,4 5,4 -- 17,0 17,0 -- 28,6 28,6 --

16,9 16,9 -- 7,8 7,8 --23,3 23,3 -- 11,8 11,8 -- 18,4 18,4 -- 13,4 13,4 -- 14,3 14,3 -- 19,2 19,2 -- 9,2 9,2 -- 16,8 16,8 -- 8,8 8,8 -- 22,1 22,1 --

20,8 20,8 -- 12,6 12,6 -- 15,915,9

Rol: Rol: 5,4 5,4 -- 7,8 7,8 –– 8,8 8,8 –– 9,2 9,2 -- 9,4 9,4 –– 9,9 9,9 –– 11,8 11,8 –– 12,6 12,6 –– 12,7 12,7 –– 13,4 13,4 –– 14,3 14,3 –– 15,415,4

15,6 15,6 –– 15,9 15,9 –– 16,8 16,8 –– 16,9 16,9 –– 17,0 17,0 –– 18,4 18,4 –– 19,2 19,2 –– 19,5 19,5 –– 20,5 20,5 –– 20,8 20,8 –– 22,1 22,1 ––15,6 15,6 –– 15,9 15,9 –– 16,8 16,8 –– 16,9 16,9 –– 17,0 17,0 –– 18,4 18,4 –– 19,2 19,2 –– 19,5 19,5 –– 20,5 20,5 –– 20,8 20,8 –– 22,1 22,1 ––

24,1 24,1 –– 28,6   28,6   

Passos:Passos:
1.1. Ordenar as informaçõesOrdenar as informações
22.. VariávelVariável aleatóriaaleatória PreçoPreço éé dede naturezanatureza contínuacontínua implicandoimplicando numanuma

distribuiçãodistribuição intervalarintervalar (Por(Por classe)classe)..
3.3. Calcular a amplitude total.Calcular a amplitude total.
4.4. Calcular o número de intervalos.Calcular o número de intervalos.
5.5. Calcular a amplitude do intervalo.Calcular a amplitude do intervalo.



ExemploExemplo

►► OsOs dadosdados abaixoabaixo representamrepresentam oo valorvalor dada horahora dede trabalhotrabalho
dede 3030 profissionaisprofissionais dede AdministraçãoAdministração nana cidadecidade dede JoãoJoão
PessoaPessoa..

20,5 9,5 15,3 17,2 24,1 19,9

15,4 12,7 7,4 16,5 15,3 26,2

Qual a classificação dessa variável? Qual a classificação dessa variável? 
Organize os dados em uma tabela completa. Organize os dados em uma tabela completa. 

14,9 7,8 23,3 15,9 11,8 18,4

13,4 14,3 16,2 16,7 9,2 16,8

9,8 20,1 17,8 17,1 12,6 15,9



�� AA distribuiçãodistribuição dede frequênciafrequência abaixoabaixo refererefere--sese àsàs notasnotas dada
turmaturma 0303 dede CálculoCálculo dasdas probabilidadesprobabilidades ee estatísticaestatística II..

NOTAS Fi

0|---- 2 4

2|---- 4 8

4|---- 6 12

6|---- 8 8

8|---- 10 4

TOTAL 36

�� Considerando nota mínima para aprovação igual a 6. Qual Considerando nota mínima para aprovação igual a 6. Qual 
foi o percentual de aprovados?foi o percentual de aprovados?

�� A professora considera o desempenho de uma turma A professora considera o desempenho de uma turma 
satisfatório se pelo menos 60% das notas estiverem satisfatório se pelo menos 60% das notas estiverem 
distribuídas entre 4 (incluso) e 8 (excluso). A  turma teve distribuídas entre 4 (incluso) e 8 (excluso). A  turma teve 
um desempenho satisfatório? Justifique sua resposta.um desempenho satisfatório? Justifique sua resposta.

��

TOTAL 36


