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Esta ActivALEA é constituída por um conjunto de questões 

formuladas a partir de dados apresentados numa notícia 

publicada na revista Notícias TV, n.º 54 – de 23 a 29 de 

Janeiro. Nesta notícia são apresentados dados relativos a 

audiências de alguns canais de TV. 

O primeiro grupo desta Actividade integra algumas questões do Desafio n.º 25 do 

ALEA. Além da leitura e interpretação da informação apresentada num gráfico de 

linhas, aborda o cálculo e propriedades da média e da mediana.  

As questões do grupo dois, elaboradas a partir dos dados de audiência de um 

programa de televisão, focam conteúdos mais dirigidos a alunos do ensino 

secundário.  

Na resolução de algumas questões deste grupo, como, por exemplo, as 

respeitantes à construção de um histograma em que as classes têm amplitudes 

diferentes, sugere-se, como recurso de apoio, a consulta ao capítulo três do curso 

de Noções de Estatística do ALEA1. No capítulo dois do dossiê XIII do ALEA, 

“Estatística Descritiva com Excel – Complementos”,2 poderá ainda ser consultada 

informação complementar relativa à construção de um histograma, na folha de 

cálculo Excel, quando as classes têm amplitudes diferentes. 

1 Disponível em www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=776&Itemid=1811

2 Disponível em www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=1722
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Grupo 1 

No gráfico seguinte são apresentados os valores das audiências na semana de 3.ª feira, dia 13, 

a 2ª feira, dia 19 de Janeiro de 2009, dos canais RTP1, RTP2, SIC, TVI e da Cabo. 

Fontes:E-Telereport e Mediamonitor (grupo Marketest) 

(Obs: A linha amarela é respeitante à RTP2 e a linha de cor laranja diz respeito à TVI. Na 3ª feira, por 
exemplo, a audiência da TVI atingiu o valor de 30,4% e a da RTP2 o valor de 5,0%). 

1. A partir da informação contida no gráfico, responde às questões que se seguem.

1.1. Na semana considerada, houve algum dia em que dois canais tenham registado o mesmo

 valor de audiências? Em caso afirmativo: 

1.1.1. Quais foram esses canais? 

 1.1.2. Em que dia tiveram o mesmo valor de audiências? 

1.2. Considera a seguinte afirmação: 

 Na semana considerada, a TVI manteve a liderança das audiências em Portugal, perdendo 

  apenas num dos dias, para a SIC. 

 Concordas? Justifica a tua resposta. 

1.3. Dos canais apresentados, há dois que parecem disputar as audiências. Na tua opinião, 

 quais são esses canais? Justifica a resposta. 

1.4. Qual dos canais apresentou maior estabilidade, no que diz respeito às audiências? 

1.5. Na tua opinião, seria adequado apresentar a mesma informação num gráfico de barras? 

 Neste caso, a representação num gráfico de linhas é preferível a um gráfico de barras? 
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2.   

2.1. A partir da informação contida no gráfico de linhas, completa a tabela seguinte, calculando 

para cada dia da semana a diferença entre os valores das audiências entre a TVI e a SIC: 

Dia TVI SIC Diferença (TVI-SIC) 
3ªF 30,4 24,1 6,3 
4ªF 
5ªF 
6ªF 

SÁB. 
DOM. 
2ªF 

2.1.1. Calcula a mediana das diferenças obtidas.  

2.1.2. O valor da mediana é positivo ou negativo? Tendo em consideração o valor da 

 mediana e sem olhares para os valores da tabela, podes dizer qual dos canais, a TVI 

 ou a SIC, teve mais dias com maior audiência? Explica o teu raciocínio. 

2.2. As médias dos valores das audiências da TVI e da SIC para os dias considerados foram, 

respectivamente, 29,9% e 25,9% (aproximação às décimas). A partir destes dois valores, indica 

o valor da média das diferenças, justificando a resposta.

2.3. No seguinte diagrama com barras apresentam-se as médias dos valores das audiências 

para os 5 canais considerados: 

Barra Canal 
a 
b
c
d 
e 

A partir da informação do gráfico de linhas, e sem fazeres quaisquer cálculos, identifica, 

preenchendo a tabela anterior, qual o canal que pensas corresponder a cada uma das 

barras. Justifica a tua escolha. 

2.4. Considera os valores das audiências da CABO e da RTP2. Em qual se registou uma maior 

variabilidade das audiências? Justifica a tua resposta. 
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Grupo 2 

Na figura seguinte são apresentados dados de audiência por idades, geografia e grupos 
socioeconómicos do programa Grande Entrevista com Cristiano Ronaldo, da RTP1. 

A partir da informação contida nos gráficos, responde às questões que se seguem. 

1. Qual das afirmações seguintes é falsa:

(A) A classe social A/B foi a que teve menor percentagem de audiência do programa.

(B) O programa foi visto maioritariamente por mulheres.

(C) Mais de 50% dos telespectadores tinham uma idade superior a 45 anos.

(D) A região Interior do País foi aquela em que houve menor percentagem de audiência do

programa.

2. Na análise da audiência por geografia, são indicadas 6 regiões geográficas e respectivas

audiências. Essa informação encontra-se resumida na tabela seguinte:

Região Audiência (%) 
Litoral Norte 19,8 
Grande Porto 13,7 
Litoral Centro 12,2 
Grande Lisboa 20,2 
Interior 21,2 
Sul 12,9 

Total 100,0 

A partir da informação presente na tabela anterior poderíamos, erradamente, ser levados a 

concluir que a região Interior tem uma maior densidade populacional (ver nota a seguir) que as 
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restantes. No entanto, ao consultarmos o mapa do país com as densidades populacionais dos 

diferentes municípios, verificamos que a região Interior tem menor densidade populacional que 

a região Litoral ou a região Sul.  

 Fonte:INE, Mapas temáticos 

Densidade populacional - 
Intensidade do povoamento 

expressa pela relação entre 

o número de habitantes de

uma área territorial

determinada e a superfície

desse território. Exprime-se

geralmente na forma de N.º

habitantes/km2. Quanto

maior for a densidade

populacional de uma região,

mais habitantes tem. No

gráfico ao lado, quanto mais

escura for a cor azul, maior

é a densidade populacional.

Consultando o Portal do

INE, poderás saber a

densidade populacional do

teu município.

Como explicas os resultados obtidos? 

3. Considera agora o gráfico relativo à análise da audiência, por idade.

3.1. Qual a variável que está a ser estudada?

3.2. Essa variável é de tipo discreto ou contínuo? 

3.3. Para representares graficamente esse tipo de variável, qual o gráfico que escolherias: o 

 gráfico de barras ou o histograma? Justifica a tua resposta. 

3.4. Com a informação contida no gráfico relativo à variável Idade, construiu-se a tabela de 

 frequências e o seguinte gráfico: 
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Classes Freq.rel. Freq.rel/ 
Amp.classe 

[4,15[ 0,044 0,0040 

[15,25[ 0,060 0,0060 

[25,35[ 0,130 0,0130 

[35,45[ 0,076 0,0076 

[45,55[ 0,139 0,0139 

[55,65[ 0,182 0,0182 

[65,75[ 0,218 0,0218 

[75,85[ 0,152 0,0152 

3.4.1. Quais as alturas das barras da representação gráfica anterior? 

3.4.2. Calcula a área de cada uma das barras. 

3.4.3. Calcula a soma das áreas das barras.  

3.4.4. Que nome dás à representação gráfica considerada? 

3.4.5. Para construir um histograma, a maior parte das vezes, consideram-se barras com  

altura igual às frequências relativas (ou absolutas). Quando é que se pode utilizar essa 

metodologia e por que razão, neste caso, não se procedeu deste modo?  

3.4.6. Qual o aspecto apresentado pelo histograma: a distribuição das frequências é 

aproximadamente simétrica ou enviesada (e, neste caso, que tipo de enviesamento: para 

a direita ou para a esquerda)4? Tendo em consideração esse aspecto, pensas que a 

mediana dos dados é inferior ou superior à média? 

3.4.7. A partir da tabela ou do histograma, identifica a classe em que se encontra a mediana e 

calcula um valor aproximado para essa característica amostral. 

3.4.8. Calcula um valor aproximado para a média das idades dos telespectadores que 

assistiram à entrevista do Cristiano Ronaldo (segundo os dados disponibilizados). 

3.4.9. Compara as duas características que calculaste nas duas alíneas anteriores e verifica se 

a conclusão a que chegaste em 3.4.6 está correcta. 

4 Se tiveres dúvidas, consulta 
  www.alea.ine.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=786&Itemid=1821
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