
 

O professor de educação física do Colégio NE elaborou uma tabela com a 
massa dos 36 alunos que compõem a turma do 8º Ano A possuíam. 

Massa (em kg) dos alunos do 8º Ano A 

41,9  42,8  43,7  45  46,9  49,1 

41,9  42,9  43,7  45  47  49,1 

41,9  43  43,8  45,5  47,2  51 

42  43,1  43,9  46,4  47,2  51 

42,5  43,2  44  46,4  48  52 

42,5  43,2  44  46,5  48  53,9 

 
Como existe uma grande quantidade de observações, o professor 
necessitou organizá-las em um histograma. Responda conforme os dados 
apresentados na tabela: 
a)Quantas classes haverá no histograma? 
Como o número de classes se dá pela raiz quadrada da quantidade de 
elementos ou pelo valor mais próximo desta raiz, então o número de classes 
será 6, uma vez que .√36 = 6  
b) Qual a amplitude total? 
A amplitude total é a diferença, em módulo, do maior valor observado pelo 
menor, por isso que a amplitude da tabela será 10, uma vez que 

2.53, 1,| 9 − 4 9| = 1  
c) Qual a amplitude de classe? 
A amplitude de classe é a variação entre o limite inferior e o superior de cada 
classe, esta amplitude é constante num histograma e é determinada pelo 
quociente da amplitude total pelo número de classes, ou seja: 
mplitude de classe .a =  amplitude total

número de classes = 6
12 = 2  

d)Construa o histograma. 
Temos 36 observações, logo precisaremos de 6 classes. 
A amplitude total é 12, pois 53,9 – 41,9 = 12 
A amplitude de classe é 2, pois  .amplitude total

número de classes = 6
12 = 2  

  
Para facilitar a construção vamos organizar uma tabela com as classes e a 
frequência de cada uma, para isso lembre-se que toda classe possui Li - Limite 
inferior e Ls - Limite superior. O primeiro Li sempre é a menor variável 
observada. 
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Intervalo de Classe  Frequência da classe 

41,9  43,9  15 

43,9  45,9  6 

45,9  47,9  7 

47,9  49,9  4 

49,9  51,9  2 

51,9  53,9  2 

 
Agora podemos montar o histograma. 
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