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Tarefa – A cor dos olhos 

Esta tarefa de sala de aula, destinada, em particular, a alunos do 2º ciclo do ensino 

básico, tem como objectivo desenvolver a compreensão das propriedades dos gráficos 

circulares. 

Sugestão – Esta actividade é especialmente adequada para ser resolvida usando o Excel, pois 

permite visualizar imediatamente no gráfico circular, qualquer alteração processada na tabela 

de frequências1.  

1 No dossiê IV do ALEA – Estatística com Excel1 - páginas 18 e 19 são dados os procedimentos a seguir 
na construção de um gráfico circular. Este dossiê está disponível em 
www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=1713
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 PROPRIEDADES DO GRÁFICO CIRCULAR 

Tarefa – A cor dos olhos 
Dados - Os dados resultantes da observação da variável Cor dos olhos numa amostra de 
alunos são apresentados, já organizados, na seguinte tabela de frequências: 

Cor dos olhos Pretos Castanhos Azuis Verdes 
Nº de alunos 12 18 7 3 

1. A quantos alunos foi observada a cor dos olhos?

2. Com o auxílio da seguinte figura, representa graficamente os dados num gráfico circular
e pinta com lápis de cor as zonas referentes a cada categoria.

3. Supõe que duplicavas o número de alunos em cada categoria da variável Cor dos olhos.
Qual o aspecto do gráfico circular que representa estes novos dados? Justifica a tua
resposta.

4. Supõe que duplicavas o número de alunos que tem olhos pretos, isto é, a tabela de
frequências seria, então, a seguinte:

Cor dos olhos Pretos Castanhos Azuis Verdes 
Nº de alunos 24 18 7 3 

O ângulo do sector circular correspondente à categoria olhos Pretos, também duplicava? 
Justifica a resposta. 

5. Supõe que o professor te apresentava o seguinte gráfico circular, que representa a
distribuição da Cor dos olhos de outros 40 alunos:

Pinta com as cores adequadas e completa a legenda anterior, sabendo que: 
 a moda é a cor Castanha;
 o número de alunos com olhos Azuis é 2;
 o número de alunos com olhos Verdes é o triplo dos que têm olhos Azuis.
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