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Disciplina: Programação II – Matlab   Trabalho – Estatística   

 

Lista de Exercícios com Scripts e funções associadas à Estatística Básica – Parte 1 
 

1. Elabore a função “gerarSerie ()” que deve receber como argumento: (i) a quantidade de 

número a serem gerados, (ii) o valor inicial e o (iii) valor final; e deve retornar um vetor com  

os números gerados. Esta função deve possuir a seguinte assinatura: serie = gerarSerie (qt, vi, 

vf). 
 

2. Elabore uma função que armazene em um arquivo o conteúdo de um determinado vetor.  Esta 

função deve possuir a seguinte assinatura: saida = salvarVetor (vetor, nomeArq); onde: (i) 

saída deve ser igual a “1” caso ocorra algum erro e “0” caso contrário, (ii) vetor deve ser o 

nome da variável a ser salva, (iii) nomeArq é o nome do arquivo onde as informações devem 

ser salvas. 
 

3. Elabore uma função para ler o conteúdo de um arquivo e em seguida retorna-lo na forma de 

um vetor.  Esta função deve possuir a seguinte assinatura: vet = lerVetor (nomeArq); onde: (i) 

vet deve ser o vetor que receberá os dados e  (iii) nomeArq o nome do arquivo de onde as 

informações devem ser lidas. 

 

4. Elabore uma função que receba como argumento um vetor e retorne a média dos valores 

contidos na variável de entrada. A assinatura deste função é:  media = calcularMedia ( vetor); 

onde média é o valor retornado pela função e vetor deve conter o nome da variável que possui 

os dados. 

 

5. Elabore uma função que recebe como argumento um vetor e retorne a mediana do mesmo. 

A assinatura deste função é:  mediana = calcularMediana( vetor); onde mediana é o valor 

retornado pela função e vetor deve conter o nome da variável que possui os dados. 

 

6. Elabore uma função que recebe como argumento um vetor e retorne a moda do mesmo. A 

assinatura deste função é:  moda = calcularModa( vetor); onde moda é o valor retornado pela 

função e vetor deve conter o nome da variável que possui os dados. 

 

7. Elabora uma função que recebe como argumento um vetor e retorna uma matriz “NxM” com 

o conteúdo do vetor ordenado, da primeira linha para a ultima linha. A função possui a 

seguinte assinatura:  rol = ordenarSerie ( vetor, qtLinhas, qtColunas) 

  



  

LR – Petrópolis,16 de maio de 2017 

 
2 

 

8. Elabore uma função que recebe como argumento o “Rol”, a frequência de cada classe e 

retorne uma matriz contendo as classes e a frequência associada a dada uma delas. A função 

possui a seguinte assinatura: tabelaFreq = gerarTabelaDeFreq ( rol, frequencia).  Sendo que a 

variável tabelaFreq deve possuir o seguinte formato: 

Vi Classe1 Vi Classe2 Vi Classe3 ... Vi Classen-1 Vi Classen 

Vf Classe1 Vf Classe2 Vf Classe3 ... Vf Classen-1 Vf Classen 

Freq Classe1 Freq Classe2 Freq Classe3 .. Freq Classen-1 Freq Classen 

 

9. Elabore uma função para apresentar a Tabela de Frequência gerada pela função anterior. A 

função deve possuir a seguinte assinatura: saida = imprimirTabelaFreq (tabelaFreq). A tabela 

deve ser apresentada da seguinte forma: 

Valor Inicial Valor Final Frequência 

Vi Classe1 Vf Classe1 Freq Classe1 

Vi Classe2 Vf Classe2 Freq Classe2 

Vi Classe3 Vf Classe3 Freq Classe3 

... ... ... 

Vi Classen-1 Vf Classe n-1 Freq Classe n-1 

Vi Classen Vf Classen Freq Classen 

 

10. Elabore uma função que recebe como entrada uma variável com a mesma estrutura de 

“tabelaFreq” e retorne a média dos valores agrupados em classe. Esta função deve possuir a 

seguinte assinatura: media = calcularMediaClasse (tabelaFreq). 

11. Elabora uma função que recebe como entrada uma variável com a mesma estrutura de 

“tabelaFreq” e retorne a média dos valores agrupados em classe. Esta função deve possuir a 

seguinte assinatura: media = calcularMediaClasse (tabelaFreq). 

12. Elabora uma função que recebe como entrada uma variável com a mesma estrutura de 

“tabelaFreq” e retorne a mediana dos valores agrupados em classe. Esta função deve possuir 

a seguinte assinatura: mediana = calcularMedianaClasse (tabelaFreq). 

13. Elabora uma função que recebe como entrada uma variável com a mesma estrutura de 

“tabelaFreq” e retorne a moda dos valores agrupados em classe. Esta função deve possuir a 

seguinte assinatura: moda = calcularModaClasse (tabelaFreq). 

14. Elabora uma função que recebe como entrada uma variável com a mesma estrutura de 

“tabelaFreq” e retorne a variância dos valores agrupados em classe. Esta função deve possuir 

a seguinte assinatura: variancia = calcularVarianciaClasse (tabelaFreq). 

15. Elabora uma função que recebe como entrada uma variável com a mesma estrutura de 

“tabelaFreq” e retorne a desvio padrão dos valores agrupados em classe. Esta função deve 

possuir a seguinte assinatura: dp = calcularDesvioPadraoClasse (tabelaFreq).  


