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1.  ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA

01. Assinale a opção que expresse a relação entre as 
médias aritmética (X), geométrica (G) e harmônica (H), para 
um conjunto de n valores positivos (X1, X2, ..., Xn):

a) G ≤ H ≤ X, com G = H = X somente se os n valores forem 
todos iguais.

b) G ≤ X ≤ H, com G = X = H somente se os n valores forem 
todos iguais.

c) X ≤ G ≤ H, com X = G = H somente se os n valores forem 
todos iguais.

d) H ≤ G ≤ X, com H = G = X somente se os n valores forem 
todos iguais.

e) X ≤ H ≤ G, com X = H = G somente se os n valores forem 
todos iguais.

02. O grau ao qual os dados numéricos tendem a dispersar-se em 
torno de um valor médio chama-se

a) média.

b) variação ou dispersão dos dados.

c) mediana.

d) correlação ou dispersão.

e) moda.
03. Sendo a moda menor que a mediana e, esta, menor que 

média, pode-se afirmar que se trata de uma curva
a) Simétrica.

b) Assimétrica, com freqüências desviadas para a direita.

c) Assimétrica, com freqüências desviadas para a esquerda.

d) Simétrica, com freqüências desviadas para a direita.

e) Simétrica, com freqüências desviadas para a esquerda.
04. – Considere a seguinte amostra aleatória das idades em 

anos completos dos alunos em um curso preparatório. Com 
relação a essa amostra, marque a única opção correta:
29, 27, 25, 39, 29, 27, 41, 31, 25, 33, 27, 25, 25, 23, 27, 27, 32, 26, 24, 
36, 32, 26, 28, 24, 28, 27, 24, 26, 30, 26, 35, 26, 28, 34, 29, 23, 28.

a) A média e a mediana das idades são iguais a 27.

b) A moda e a média das idades são iguais a 27.

c) A mediana das idades é 27 e a média é 26,08.

d) A média das idades é 27 e o desvio-padrão é 1,074.

e) A moda e a mediana das idades são iguais a 27.
05. A tabela mostra a distribuição de frequências relativas popu-

lacionais (f’) de uma variável X:

Sabendo que “a” é um número real, então a média e a variância de 
X são, respectivamente:

06. A variância da amostra formada pelos valores 2, 3, 1, 4, 5 e 3 
é igual a

a) 3.

b) 2.

c) 1.

d) 4.

e) 5.
07. A coleta de dados do município, relativa ao ensino funda-

mental, apresentou a seguinte composição etária:

Com base nos dados acima, temos as seguintes sentenças: 

I. A Moda está na faixa etária até os 06 anos. 

II. A Média de alunos está na faixa etária de 12 a 14 anos. 

III. A Mediana é superior à média. 

Apontando nos 3 (três) itens acima como V - Verdadeiro e F - Falso, 
a opção correta é: 

a) V, V, V 

b) V, F, V 

c) F, V, F 

d) F, F, F 

e) V, V, F
08. Uma empresa verificou que, historicamente, a idade média 

dos consumidores de seu principal produto é de 25 anos, con-
siderada baixa por seus dirigentes. Com o objetivo de ampliar 
sua participação no mercado, a empresa realizou uma cam-
panha de divulgação voltada para consumidores com idades 
mais avançadas. Um levantamento realizado para medir o 
impacto da campanha indicou que as idades dos consumido-
res apresentaram a seguinte distribuição:
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Assinale a opção que corresponde ao resultado da campanha con-
siderando o seguinte critério de decisão: 

se a diferença X – 25 for maior que o valor

então a campanha de divulgação surtiu efeito, isto é, a idade média 
aumentou; caso contrário, a campanha de divulgação não alcançou 
o resultado desejado.

a) A campanha surtiu efeito, pois X - 25 = 2,1 é maior que 

 = 1,53

b) A campanha não surtiu efeito, pois X - 25 = 0 é menor que 

 = 1,61

c) A campanha surtiu efeito, pois X - 25 = 2,1 é maior que 
 = 1,41

d) A campanha não surtiu efeito, pois X - 25 = 0 é menor que 

 = 1,53

e) A campanha surtiu efeito, pois X - 25 = 2,5 é maior que 

 = 1,41

09. Em uma determinada semana uma empresa recebeu as se-
guintes quantidades de pedidos para os produtos A e B:

Assinale a opção que apresente os coeficientes de variação dos 
dois produtos:

a) CVA = 15,1% e CVB = 12,3%

b) CVA = 16,1% e CVB = 10,3%

c) CVA = 16,1% e CVB = 12,3%

d) CVA = 15,1% e CVB = 10,3%

e) CVA = 16,1% e CVB = 15,1%
10. Calcule o valor mais próximo do desvio-padrão da amostra 

representada pela distribuição de frequências abaixo repre-
sentada pelos pontos médios das classes x e respectivas fre-
quências f.

a) 1.

b) 2,44.

c) 5,57.

d) 7,056.

e) 10.
11. Dada a seqüência de valores 4, 4, 2, 7 e 3 assinale a opção 

que dá o valor da variância. Use o denominador 4 em seus 
cálculos.

a) 5,5

b) 4,5

c) 3,5

d) 6,0

e) 16,0
12. Considere a tabela abaixo, que mostra a distribuição de salá-

rios (em reais) de 160 funcionários de determinada empresa, 
com suas respectivas frequências relativa acumuladas. 
Classes em reais Frequência relativa acumulada (%)

O valor modal dos salários (desprezando os centavos), é:

a) 1784

b) 1666

c) 1648

d) 1636

e) 1628
13. Considere o diagrama de ramos e folhas abaixo correspon-

dente à sequência de observações (91, 91, ..., 140, 145, 158). 
Assinale a opção que dá a mediana das observações de X.

a) 110

b) 120
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c) 116

d) 113

e) 111
14. [Questão1Determine a mediana do seguinte conjunto de 

dados:
58, 95, 17, 44, 63, 9, 57, 21, 88, 12, 31, 28, 73, 5 e 56.

a) 28

b) 31

c) 44

d) 50

e) 56
15. O valor da moda, obtida com a utilização da fórmula de 

Czuber, é igual a (desprezar os centavos na resposta):

a) R$ 3.201,00

b) R$ 3.307,00

c) R$ 3.404,00

d) R$ 3.483,00

e) R$ 3.571,00
16. O diagrama de ramos e folhas abaixo corresponde às obser-

vações (82, ..., 158) do atributo X. Assinale a opção que dá o 
valor mediano de X

a) 105

b) 110

c) 104

d) 107

e) 115
17. Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atribu-

to financeiro (X) foram examinados 200 itens de natureza 

contábil do balanço de uma empresa. Esse exercício produziu 
a tabela de freqüências abaixo. A coluna Classes representa 
intervalos de valores de X em reais e a coluna P representa 
a freqüência relativa acumulada. Não existem observações 
coincidentes com os extremos das classes.

Seja S o desvio padrão do atributo X. Assinale a opção que corres-
ponde à medida de assimetria de X como definida pelo primeiro 
coeficiente de Pearson.

a) 3/S

b) 4/S

c) 5/S

d) 6/S

e) 0
18. A média, a mediana e a variância das idades de um grupo de 

vinte pessoas são, hoje, iguais, respectivamente, a 34, 35 e 
24. Daqui a dez anos, os valores da média, da mediana e da 
variância das idades dessas pessoas serão, respectivamente:

a) 44, 35 e 34

b) 44, 45 e 12

c) 44, 45 e 24

d) 34, 35 e 12

e) 44, 45 e 124
19. Para um conjunto determinado de números positivos temos: 

X como a média aritmética, G como a média geométrica e H 
como a média harmônica, podemos afirmar que:

a) X menor ou igual a G menor ou igual a H.

b) G maior do que X maior do que H.

c) X menor ou igual a H menor ou igual a G.

d) H menor ou igual a G menor ou igual a X.

e) H maior do que G maior do que X.
20. Em uma repartição, foi tomada uma amostra do número de 

filhos de 4 funcionários. O resultado foi {2, 1, 4, 2}. A média 
geométrica simples dessa amostra é

a) 2,25.

b) 1,75.

c) 2.

d) 2,4.

e) 2,5.
21. A distribuição de frequências em classes do salário mensal 

x, medido em número de salários mínimos, de uma amostra 
aleatória de 50 funcionários de uma empresa, é apresentado 
a seguir.
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Usando o ponto médio como representativo da classe, determine o 
valor mais próximo da média amostral do salário mensal.

a) 14,5.

b) 15,0

c) 15,8.

d) 16,1

e) 16,5.
22. A tabela a seguir representa a distribuição de frequências da 

idade de uma amostra de moradores de uma asilo.

A idade aproximada da mediana é

a) 78,22.

b) 80,00.

c) 79,38.

d) 78,55.

e) 79,23.
23. A tabela a seguir representa a distribuição de frequências da 

idade de uma amostra de moradores de uma asilo.

O valor da moda pelo método de King é

a) 72,8.

b) 76,6.

c) 80,0.

d) 76,0.

e) 19,0.

24. De posse dos resultados de produtividade alcançados por 
funcionários de determinada área da empresa em que tra-
balha, o Gerente de Recursos Humanos decidiu empregar a 
seguinte estratégia: aqueles funcionários com rendimento 
inferior a dois desvios padrões abaixo da média (Limite In-
ferior - LI) deverão passar por treinamento específico para 
melhorar seus desempenhos; aqueles funcionários com 
rendimento superior a dois desvios padrões acima da média 
(Limite Superior - LS) serão promovidos a líderes de equipe.

Assinale a opção que apresenta os limites LI e LS a serem utilizados 
pelo Gerente de Recursos Humanos.

a) LI = 4,0 e LS = 9,0

b) LI = 3,6 e LS = 9,4

c) LI = 3,0 e LS = 9,8

d) LI = 3,2 e LS = 9,4

e) LI = 3,4 e LS = 9,6
25. Com relação às medidas de posição e de dispersão, é correto 

afirmar:
a) Dobrando todos os valores dos salários dos funcioná-

rios de uma empresa, tem-se que o salário médio destes 
funcionários e a respectiva variância também ficam 
dobrados.

b) A diferença entre a variância e o desvio padrão de uma 
sequência de números é nula somente no caso em que a 
variância e o desvio padrão são iguais a zero.

c) Em qualquer distribuição de valores, a diferença entre a 
média e a moda é sempre maior ou igual a zero.

d) Multiplicando todos os valores de uma sequência de 
números positivos por um número positivo tem-se que o 
respectivo coeficiente de variação não se altera.

e) O coeficiente de variação correspondente a uma série de 
números positivos é igual à divisão do quadrado da res-
pectiva média aritmética pela variância.

26. Seja uma amostra aleatória simples extraída de uma popu-
lação, com tamanho 10 e representada por Xi; i = 1, 2, ... , 10. 
Sabe-se que

A variância desta amostra apresenta o valor de

a) 67,3

b) 63,0

c) 61,0
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d) 59,7

e) 57,0
27. Considere que um estudo tenha sido realizado para estimar a 

média das idades dos empregados de determinado segmen-
to de empresas, e que, na ocasião em que o estudo foi reali-
zado, o tamanho da população de funcionários era N = 5.000 
funcionários. Essa população foi estratificada em três grupos 
de tamanhos N1 = 1.000, N2 = 1.500 e N3 = 2.500. Da popu-
lação de funcionários, foi retirada uma amostra aleatória es-
tratificada de tamanho n = 100 com alocação proporcional ao 
tamanho dos estratos.

Considerando que o quadro acima mostra os resultados do estudo 
hipotético em apreço, julgue o item subsecutivo.

Item - A estimativa da média populacional das idades foi igual a 
44 anos.

Certo (   )                Errado (   )

28. O setor de recursos humanos de uma empresa tem o hábito 
de divulgar separadamente a média e a variância das notas 
das avaliações dos funcionários do sexo feminino e do mas-
culino. Na última avaliação, os resultados obtidos foram:

A média e a variância das notas dos funcionários dessa empresa, 
respectivamente, valem:

a) 6,5 e 3,7

b) 6,6 e 3,4

c) 6,6 e 4,0

d) 7,5 e 3,7

e) 13,0 e 7,5
29. Considerando as respectivas definições e propriedades rela-

cionadas às medidas de posição e de variabilidade, é correto 
afirmar:

a) Concedendo-se um reajuste de 10% em todos os salários 
de uma empresa, tem-se também que a respectiva va-
riância fica multiplicada por 1,10.

b) Definindo-se coeficiente de variação CV) como sendo o 
quociente da divisão do desvio padrão pela respectiva 
média aritmética diferente de zero) de uma sequência de 
valores, tem-se então que CV também poderá ser obtido 
dividindo a correspondente variância pelo quadrado da 
média aritmética.

c) Subtraindo um valor fixo de cada salário dos funcionários 
de uma empresa, tem-se que o respectivo desvio padrão 
dos novos valores é igual ao valor do desvio padrão dos 
valores anteriores.

d) Dividindo todos os valores de uma sequência de números 
estritamente positivos por 4, tem-se que o respectivo 
desvio padrão fica dividido por 2.

e) Em qualquer distribuição de valores em estudo, a diferen-
ça entre a mediana e a moda é sempre diferente de zero.

30. Numa distribuição de frequências com assimetria negativa 
mais de 50% dos dados situam-se

a) sobre a média

b) acima da média

c) entre a média e a moda

d) entre a média e a mediana

e) acima da mediana
31. Uma companhia utiliza um sistema de avaliação de desem-

penho de seus funcionários por meio de dois indicadores de 
performance: Qualidade das tarefas e a Tempestividade com 
que as tarefas são realizadas. Os funcionários receberam, na 
última avaliação, as medidas indicadas na tabela a seguir:

Com base na tabela, é correto afirmar que:

a) a média aritmética não é uma boa medida para represen-
tar a performance dos funcionários em face do elevado 
nível de dispersão das avaliações.

b) as avaliações da Qualidade foram mais dispersas do que 
as avaliações da Tempestividade.

c) as avaliações da Qualidade foram mais homogêneas do 
que as da Tempestividade.

d) os funcionários demoram mais para realizar as tarefas, 
mas a qualidade das tarefas, mas a qualidade das tarefas 
é melhor.

e) nada se pode afirmar sem o conhecimento do tamanho da 
amostra.

32. Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo 
financeiro (X) foram examinados 200 itens de natureza con-
tábil do balanço de uma empresa. Esse exercício produziu a 
tabela de freqüências abaixo. A coluna Classes representa 
intervalos de valores de X em reais e a coluna P representa 
a freqüência relativa acumulada. Não existem observações 
coincidentes com os extremos das classes.

Entende-se por curtose de uma distribuição seu grau de achata-
mento, em geral medido em relação à distribuição normal. Uma 
medida de curtose é dada pelo quociente.
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onde Q é a metade da distância interquartílica e P90 e P10 repre-
sentam os percentis de 90% e 10%, respectivamente. Assinale a 
opção que dá o valor da curtose k para a distribuição de X.

a) 0,263

b) 0,250

c) 0,300

d) 0,242

e) 0,000
33. Considere que, em um ambiente de trabalho industrial, as 

seguintes medições acerca da poluição do ar tenham sido 
observadas: 1, 6, 4, 3, 2, 3, 1, 5, 1, 4.  Nessas situação, julgue os 
itens que se seguem.
1º Item - A mediana da amostra é igual a 2,5.

Certo (   )                Errado (   )

2º Item - As médias harmônica e geométrica são ambas inferiores 
a 3.

Certo (   )                Errado (   )

3º Item – O terceiro quartil é igual a 3.
Certo (   )                Errado (   )

4º Item – A variância amostral é superior a 2,8.
Certo (   )                Errado (   )

34. Considerando a tabela acima, que apresenta as freqüências 
relativas de uma variável X, relativa a uma contagem, julgue 
os itens a seguir.

1º Item - A média de X é inferior a 1,5.
Certo (   )                Errado (   )

2º Item - A moda e a mediana de X são iguais a 3.
Certo (   )                Errado (   )

3º Item - O desvio-padrão de X é inferior a 1,5.
Certo (   )                Errado (   )

4º Item - O coeficiente de variação de X é superior a 1.
Certo (   )                Errado (   )

35. Considere as seguintes afirmações:
I. O desvio padrão é uma medida de dispersão absoluta, pois 

depende da unidade de medida da variável que está sendo ana-
lisada.

II. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa 
que depende da unidade de medida da variável que está sendo 
analisada.

III. Dentre as medidas de posição central, a média é considerada 
uma medida robusta pelo fato de não ser afetada por valores 
aberrantes.

IV. As medidas de assimetria visam caracterizar a forma da distri-
buição quanto ao seu achatamento.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) II e III.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e IV.

e) I.
36. A distribuição de frequências em classes do salário mensal x, 

medido em número de salários mínimos, de uma amostra alea-
tória de 50 funcionários de uma empresa, é apresentado a seguir.

Obtenha o valor mais próximo da variância amostral do salário 
mensal.

a) 121,5

b) 124

c) 126,5

d) 129

e) 131,5
37. Analise as afirmativas a seguir sobre o coeficiente de 

variação.
I. O coeficiente de variação é uma medida de variação relativa.

II. Se uma distribuição é bimodal, então seu coeficiente de variação 
é zero.

III. O coeficiente de variação tem a mesma unidade que o desvio 
padrão.

É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)

a) I.

b) II.

c) III.

d) I e II.

e) II e III.
38. Uma amostra aleatória da quantidade de litros de combus-

tível abastecida por 16 carros em um posto de combustível 
apresentou, em litros, o seguinte resultado.



André Arruda e Rafael Medeiros

168 Estatística

A amplitude interquartil dessa série de observações é

a) 3

b) 10

c) 13

d) 17

e) 22
39. No último mês, Alípio fez apenas 8 ligações de seu telefone 

celular cujas durações, em minutos, estão apresentadas no 
rol abaixo.
5 2 11 8 3 8 7 4

O valor aproximado do desvio padrão desse conjunto de tempos, 
em minutos, é

a) 3,1

b) 2,8

c) 2,5

d) 2,2

e) 2,0
40. A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências das 

idades de um grupo de crianças.

A média das idades dessas crianças, em anos, é

a) 5,0

b) 5,2

c) 5,4

d) 5,6

e) 5,8
41. A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências das 

idades de um grupo de crianças.

A mediana da distribuição de frequências apresentada é

a) 5,5

b) 5,6

c) 5,7

d) 5,8

e) 5,9
42. A tabela apresenta uma distribuição hipotética. Não há ob-

servações coincidentes com os limites das classes.

A melhor estimativa para o terceiro quartil da distribuição é, apro-
ximadamente, de

a) 34,75

b) 34,9

c) 35

d) 35,75

e) 35,9
43. Em uma cidade é realizado um levantamento referente 

aos valores recolhidos de determinado tributo estadual no 
período de um mês. Analisando os documentos de arrecada-
ção, detectou-se 6 níveis de valores conforme consta no eixo 
horizontal do gráfico abaixo, em que as colunas representam 
as quantidades de recolhimentos correspondentes.

Com relação às medidas de posição deste levantamento tem-se 
que o valor da

a) média aritmética é igual a metade da soma da mediana e 
a moda.

b) média aritmética é igual ao valor da mediana.

c) média aritmética supera o valor da moda em R$ 125,00.

d) moda supera o valor da mediana em R$ 500,00.

e) mediana supera o valor da média aritmética em R$ 25,00.
44. A média aritmética de todos os salários dos funcionários em 

uma repartição pública é igual a R$ 1.600,00. Os salários 
dos funcionários do sexo masculino apresentam um desvio 
padrão de R$ 90,00 com um coeficiente de variação igual a 
5%. Os salários dos funcionários do sexo feminino apresen-
tam um desvio padrão de R$ 60,00 com um coeficiente de 
variação igual a 4%. Escolhendo aleatoriamente um funcio-
nário desta repartição, a probabilidade dele ser do sexo fe-
minino é igual a 

a) 1/2 

b) 1/3 

c) 3/4 
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d) 3/5 

e) 2/3
45. Analisando a quantidade diária de processos autuados em 

uma repartição pública, durante um período, obteve-se o se-
guinte gráfico em que as colunas representam o número de 
dias em que foram autuadas as respectivas quantidades de 
processos constantes no eixo horizontal. 

A soma dos valores respectivos da mediana e da moda supera o 
valor da média aritmética (quantidade de processos autuados por 
dia) em 

a) 1,85. 

b) 0,50. 

c) 1,00. 

d) 0,85. 

e) 1,35.
46. Uma empresa compra um lote de produtos do exterior, ao 

preço médio de US$ 100,00 e desvio padrão de US$ 20,00. 
Convertendo o valor para reais, considerando uma taxa de 
câmbio de R$ 2,00/US$, e as afirmações:

I. o preço médio, calculado em R$, será de R$ 200,00 e desvio 
padrão R$ 40,00.

II. o preço médio, calculado em R$, será de R$ 200,00 e desvio 
padrão de R$ 80,00.

III. o preço médio, calculado em R$, será R$ 200,00 e o desvio 
padrão R$ 20,00.

IV. o coeficiente de variação, calculado em R$, será 2 vezes maior do 
que aquele calculado em US$.

É correto afirmar que:

a) apenas I é correta.

b) apenas II é correta.

c) apenas III é correta.

d) apenas I e IV são corretas.

e) apenas II e IV são corretas.
47. A média e o desvio padrão dos salários dos empregados de 

determinada empresa são, respectivamente, R$ 1.000,00 e 
R$ 200,00. Está previsto para o próximo ano um aumento 
salarial de 5%, mais uma parcela fixa de R$ 70,00. O coefi-
ciente de variação do novo salário desses empregados será:

a) 0,1875.

b) 5,3333.

c) 0,2500.

d) 4,0000.

e) 0,2000.

48. Considere as informações contidas no Box Plot abaixo, referen-
te aos salários dos engenheiros de uma empresa, por sexo.

É correto afirmar que:

a) o salário médio dos homens é igual ao das mulheres.

b) a distribuição dos salários das mulheres é assimétrica 
negativa.

c) o desvio interquartílico dos salários das mulheres é maior 
do que o dos homens.

d) a distribuição dos salários dos homens é atípica.

e) o salário mediano das mulheres é superior ao dos homens.
49. Para comparar as rendas de dois grupos de pessoas, A e B, 

foram preparados diagramas de caixas (box-plots) com os 
valores observados dos salários, representados na figura a 
seguir:

A respeito desses diagramas, considere as seguintes afirmativas:

I. O salário médio dos dois grupos é o mesmo.

II. A distribuição dos salários no grupo A é assimétrica à direita.

III. Há mais pessoas no grupo A do que no grupo B.

Assinale:

a) se somente a afirmativa I for verdadeira.

b) se somente a afirmativa II for verdadeira.

c) se somente a afirmativa III for verdadeira.

d) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras.

e) se somente as afirmativas II e III forem verdadeiras.
50. O desenho esquemático (diagrama de caixa) apresen-

tado abaixo representa o resumo de cinco números 
{51,00;54,75;69,50;78,00;95,00} para um conjunto de ob-
servações amostrais do atributo Y. Assinale a opção que dá o 
valor do coeficiente de assimetria de Pearson para a amostra 
em apreço.
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a) -0,269

b) -0,500

c) 0,000

d) 0,294

e) -0,294
51. Considere que um perito tenha efetuado um estudo acerca 

do tempo gasto — X —, em meses, por empresas notificadas 
para quitar suas pendências com a Previdência Social. Uma 
amostra de 35 empresas notificadas com pendências foi sele-
cionada de um banco de dados da Previdência. A partir dessa 
amostra, o perito fez uma análise exploratória da variável X, 
cujos resultados são apresentados a seguir.
Estatísticas Descritivas:

tempo mínimo = 2 meses

tempo máximo = 128 meses

Nesse estudo, o perito efetuou avaliações acerca do número de ir-
regularidades – Y – que geraram pendências em função do porte 
das empresas: com menos de 20 empregados e com 20 ou mais 
empregados. Os resultados foram os seguintes.

Com base nessas informações julgue os itens seguintes.

Item 1 - O diagrama de caixas, conhecido como boxplot, indica que 
a distribuição de X é assimétrica. Portanto, o número de observa-
ções acima do segundo quartil (Q2) foi proporcionalmente superior 
ao número de observações abaixo de Q2.

Certo (   )                Errado (   ) 

Item 2 - O tempo mediano da variável X foi aproximadamente igual 
a 29,34 meses.

Certo (   )                Errado (   ) 

Item 3 - No diagrama de caixas, quatro observações foram iden-
tificadas como valores atípicos por estarem fora do intervalo [0; 
77,25].

Certo (   )                Errado (   ) 

Item 4 - O diagrama apresentado a seguir é o resumo dos 5 núme-
ros para a distribuição de X.

Certo (   )                Errado (   ) 

Item 5 - Nessa situação, a variabilidade do número de irregularida-
des nas empresas com menos de 20 empregados corresponde à 
metade da variabilidade do número de irregularidades nas empre-
sas com 20 ou mais empregados.

Certo (   )                Errado (   ) 

Item 6 - O desvio padrão amostral de X foi inferior a 31 meses.
Certo (   )                Errado (   ) 

52.  

A figura acima apresenta os diagramas esquemáticos (box-plot) re-
ferentes às distribuições das eficiências (W) proporcionais por três 
diferentes tipos de células fotovoltaicas. Nesses diagramas, o ponto 
no interior de cada caixa (box) refere-se à média amostral da distri-
buição. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

Item 1 – Em cada box-plot, a caixa ou a área retangular do diagrama 
corresponde a 75% da distribuição das eficiências.

Certo (   )                Errado (   )


