MATERIAIS PARA A AULA DE MATEMÁTICA

VAMOS AJUDAR A SALVAR AS TARTARUGAS CARETAS

1. Classiﬁca, quanto à sua natureza, as variáveis que inﬂuenciam a captura de tartarugas.
2. O ﬁcheiro temperatura_profundidade contém os dados referentes à captura das tartarugas caretas tendo em conta
a temperatura da água à superfície e a profundidade a que foram capturadas.
Com base nos dados obtidos preenche a seguinte tabela usando as funções Média e Med do programa Microsoft
Excel.
Número de
tartarugas caretas
capturadas

Média da
temperatura
da água

Mediana da
temperatura
da água

Média da
profundidade
da água

Mediana da
profundidade
da água

518,4

414,4
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3. Com base nos dados do estudo foram construídos os seguintes diagramas de extremos e quartis das duas variáveis que sugerem inﬂuenciar a captura das tartarugas caretas.

Tendo em conta os resultados obtidos nas medidas de localização, o que se pode concluir acerca da inﬂuência da
temperatura da água e da profundidade a que a pesca se realiza na captura das tartarugas?
4. Com o objetivo de veriﬁcar o tipo de associação quadrática entre a captura das tartarugas e a profundidade da
água, foi elaborado um diagrama de dispersão.

Qual dos valores apresentados foi o coeﬁciente de correlação entre a temperatura à superfície da água e o número de tartarugas caretas capturadas? Numa pequena composição, explica porque não pode ser nenhum dos outros três, apresentando, para cada um deles, uma razão pela qual rejeita.
A) R = –0,4
B) R = 0,99
C) R = 0,54
D) R = 0
5. Com recurso aos dados do ﬁcheiro temperatura_profundidade representa no programa Microsoft Excel um diagrama de dispersão que relacione o número de tartarugas caretas capturadas e a temperatura da água à superfície.
5.1. Qual o valor do coeﬁciente de correlação linear encontrado? Classiﬁca o tipo de associação e o grau de associação linear entre as duas variáveis.
Nota: para determinar o coeﬁciente de correlação linear deve ser usada a seguinte sequência de comandos;
ferramenta de gráﬁco " estrutura " esquema de gráﬁco 3. Selecionar a reta e escolher «mostrar o valor de
R2 no gráﬁco».
5.2. Considera a equação y = ax + b, reta de regressão linear das variáveis número de tartarugas capturadas (x) e
temperatura à superfície da água (y). Determina os valores a e b. Faz uma estimativa para o número de tartarugas capturadas se a temperatura à superfície da água é igual a 23ºC.
Nota: Selecionar a reta e escolher «mostrar equação no gráﬁco».
6. Com base neste estudo poderão ser dadas recomendações para as frotas pesqueiras de espadarte e de tubarões
aquando da pesca. Assim, indica algumas recomendações a dar para a preservação das tartarugas caretas.
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