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I – INTRODUÇÃO 

 

Com este trabalho pretendemos aprofundar os nossos conhecimentos sobre a 

ESTATÍSTICA e A ORGANIZAÇÃO E O TRATAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS. Para isso 

pesquisamos informação sobre o assunto. 

Este trabalho foi solicitado pela professora de Matemática do 8 ano turma B, 

professora Manuela Subtil, que sugeriu aos seus alunos para o trabalho da flexibilidade 

curricular que realizassem uma pesquisa sobre os casos de COVID 19 em Angola e em 

Portugal durante o mês de fevereiro de 2021.  

Foi realizado uma recolha de dados para poder proceder com os cálculos da média, 

moda e mediana.  

A vantagem deste estudo foi melhorar os nossos conhecimentos sobre o tema. 

As nossas maiores dificuldades na realização deste trabalho foram na pesquisa e 

tratamento de dados e também na formatação do trabalho no programa Word. 
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II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

O que é a Estatística - A estatística é, hoje em dia, um instrumento útil e, nalguns 

casos, indispensável para tomadas de decisão em diversos campos: científico, 

económico, social, político… 

A Estatística é um dos ramos da Matemática que se dedica à recolha, análise e 

interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, 

resumo, apresentação e interpretação dos dados, assim como em tirar conclusões 

sobre as características das fontes donde estes foram retirados, para melhor 

compreender as situações. 

 

O que é a moda -   É o valor ou a categoria em maior frequência absoluta. 

 

O que é a média- É um valor que se obtém somando todos os dados e dividindo pelo 

total de número de dados. 

 

O que é a mediana- Ordenam-se os dados e os mesmos são separados em duas partes 

representa- se a mediana por Me. 

 

O que é a notação científica – também denominada por padrão ou notação em forma 

exponencial, é uma forma de escrever números que acomoda valores 

demasiadamente grandes (100000000000) ou pequenos (0,00000000001) para serem 

convenientemente escritos em forma convencional. O uso desta notação está baseado 

nas potências de base 10. 

O que é a covid 19 – O COVID-19 é a designação dada pela Organização Mundial da 

Saúde para identificar a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Este 

novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na 

cidade de Wuhan. Os casos iniciais da doença COVID-19 foram associados a um 

mercado em Wuhan (Wuhan's Huanan Seafood Wholesale Market). O mercado foi 

encerrado a 1 de janeiro de 2020, mas a doença foi progredindo desencadeando uma 

epidemia mundial ou pandemia. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exponencia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dez
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III – RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Casos de covid em Angola durante o mês de fevereiro  

dias do mês/ novos casos angola/ notação científica  

Dia 1 de fevereiro     / 33 casos/ 3.3x10  

Dia 2 de fevereiro / 71 casos /7.1x10                                               

Dia 3 de fevereiro / 37 casos/3.7x10 

Dia 4 de fevereiro/ 59 casos /5.9 x10 

Dia 5 de fevereiro/ 34 casos /3.4x10 

Dia 6 de fevereiro/ 32 casos/ 3.2x10 

Dia 7 de fevereiro/ 24 casos/ 2.4x10  

Dia 8 de fevereiro / 26 casos /2.6x10 

Dia 9 de fevereiro / 51 casos/ 5.1x10 

Dia 10 de fevereiro/ 47 casos / 4.7x10 

Dia 11 de fevereiro/ 51 casos/ 5.1x10 

Dia 12 de fevereiro/ 33 casos / 3.3x10 

Dia 13 de fevereiro/ 35 casos/ 3.5x10 

Dia 14 de fevereiro/ 37 casos/ 3.7x10 

Dia 15 de fevereiro / 15 casos/1.5x10  

Dia 16 de fevereiro / 8 casos/ 0.8                                                                                                                                   

Dia 17 de fevereiro / 11 casos/ 1.1x10                                                                                                                                   

Dia 18 de fevereiro / 52 casos/ 5.2x10                                                                                                                                  

Dia 19 de fevereiro/ 26 casos/2.6x 10                                                                                                                                     

Dia 20 de fevereiro / 21 casos/ 2.1x10                                                                                                                                      

Dia 21 de fevereiro / 20   casos/ 2.0x10                                                                                                                                

Dia 22 de fevereiro / 29 casos/ 2.9x10                                                                                                                                   

Dia 23 de fevereiro / 36 casos/ 3.6x10                                                                                                                                   

Dia 24 de fevereiro/ 56 casos/ 5.6x10                                                                                                                                    

Dia 25 de fevereiro / 55 casos/ 5.5x10                                                                                                                              

Dia 26 de fevereiro / 64 casos/ 6.4x10                                                                                                                                 

Dia 27 de fevereiro / 23 casos/ 2.3x10                                                                                                                                     

Dia 28 de fevereiro / 25 casos/ 2.5x10                                                                                                                                                            
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Média dos casos em Angola 

 
33+71+37+59+34+32+24+5147+51+33+35+37+15+8+11+52+26+21+20+29+36+56+55+

64+23+25= 1011  

 

1010÷28= 36.10 = 37%  

 

Moda dos casos em Angola 

 A moda deste conjunto de dados é 33, 37, 26 e 51.  

 

 

Mediana dos casos em Angola  

8,11,15,20,21,23,24,25,26,26,29,32,33,33,34,35,36,37,37,47,51,51,52,55,56,59,64,71 

 N: 28 / n÷2/ n÷2+ 1 

28÷2 = 14 / 14+1= 15 

 

Me= x14+x15 = 33+34 ÷2 = 33.5  
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Casos de covid em Portugal durante o mês de fevereiro  

dias do mês/ novos casos angola/ notação científica  

 Dia 1 de fevereiro    /5805 casos/ 5.805x 10³  

Dia 2 de fevereiro / 5540 casos /5.540x10³                                                

Dia 3 de fevereiro / 9083 casos/9.083x10³  

Dia 4 de fevereiro/ 7914 casos /7.914 x10³  

Dia 5 de fevereiro/ 6916 casos /6.916x x10³ 

Dia 6 de fevereiro/ 6132 casos/ 6.132 x10³ 

Dia 7 de fevereiro/ 3508 casos/ 3.508 x10³ 

Dia 8 de fevereiro / 2520 casos /2.520x10³ 

Dia 9 de fevereiro / 2583 casos/ 2.583x10³ 

Dia 10 de fevereiro/ 4387 casos / 4.387x10³ 

Dia 11 de fevereiro/ 3480 casos/ 3.480x10³ 

Dia 12 de fevereiro/ 2854 casos / 2.854x10³ 

Dia 13 de fevereiro/ 2856 casos/ 2.856x10³ 

Dia 14 de fevereiro/ 1677 casos/ 1.667x10³ 

Dia 15 de fevereiro / 1303 casos/1.303x10³  

Dia 16 de fevereiro / 1502 casos/ 1.502x10³                                                                                                                                   

Dia 17 de fevereiro / 2324 casos/ 2.324x10³                                                                                                                                   

Dia 18 de fevereiro / 1944 casos/ 1.944x10³                                                                                                                               

Dia 19 de fevereiro/ 1940 casos/1.940x10³                                                                                                                                    

Dia 20 de fevereiro / 1570 casos/1.570x10³                                                                                                                                     

Dia 21 de fevereiro / 1186   casos/ 1.186x10³                                                                                                                                

Dia 22 de fevereiro / 549 casos/ 5.49 x102                                                                                                                             

Dia 23 de fevereiro / 1032 casos/ 1.032x10³                                                                                                                                   

Dia 24 de fevereiro/ 1480 casos/ 1.480x10³                                                                                                                                   

Dia 25 de fevereiro / 1160 casos/ 1.160x10³                                                                                                                              

Dia 26 de fevereiro / 1027 casos/ 1.027x10³                                                                                                                       

Dia 27 de fevereiro / 1071 casos/ 1.071x10³                                                                                                                                

Dia 28 de fevereiro / 718 casos/ 7.18  x102                                                                                                                            
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Média dos casos em Portugal  

5805+5540+9083+7914+6916+6132+3508+2505+2583+4387+3480+2854+2856+1677+

1303+1502+2324+1944+1940+1570+1186+549+1032+1480+1160+1027+1071+718= 

84046 

 

84046÷28 = 3001,64 

 

Moda dos casos em Portugal  

Neste conjunto de dados não existe uma moda por isso chamamos amodal. 

 

 

 

Mediana dos casos em Portugal  

549,718,1027,1032,1071,1166,1186,1303,1480,1502,1570,1677,1944,1946,2324,2505,

2583,2854,2856,3480,3508,4387,5540,5805,6132,6916,7914,9083. 

 

N: 28 / n÷2/ n÷2+ 1 

28÷2 = 14 / 14+1= 15 

 

Me= (x14+x15) ÷ 2= (1946+2324)÷2 = 2135 
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IV – CONCLUSÃO 

Com este trabalho relembramos que a ESTATÍSTICA é um dos ramos da Matemática 

que se dedica à recolha, análise e interpretação de dados. É utilizada desde os tempos 

mais antigos e é muito util no dia-a-dia em diversas diversas situações. 

Relembramos também o que se deve fazer na recolha, organização e tratamento de 

dados. 

A média deste conjunto de dados não é representativa do número de novos casos de 

Covid-19, tanto em Portugal como em Angola. 

Com a elaboração deste trabalho podemos concluir que Portugal teve mais casos de 

Covid 19 do que Angola como podemos verificar pela análise e tratamento de dados. A 

Este trabalho foi muito importante para o nosso conhecimento, compreensão e 

desenvolvimento deste tema. 

Pensamos que cumprimos todos os objetivos deste trabalho. 

Este trabalho foi muito importante para nós, não só permitiu melhorar os nossos 

conhecimentos, mas também nos ajudou a melhorar a realização deste género de 

trabalho. 

Gostamos muito de fazer este trabalho. 
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