
REVISÃO 

 

1) Sejam os dados abaixo, referentes ao lactato 85% de indivíduos que foram submetidos a testes físicos (rendimento) 

a fim de avaliar a influência da glutamina. 

2,30 2,31 2,32 2,34 2,34 2,37 2,38 2,38 2,40 2,40 2,41 

2,41 2,41 2,41 2,42 2,43 2,43 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,47 2,47 

2,47 2,47 2,47 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,49 2,49 2,49 2,49 2,50 2,50 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,51 2,52 2,52 2,52 

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,54 2,54 2,54 2,54 

2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,59 2,59 2,60 2,63 2,68 

Responda: 

a) Para fazer a descrição gráfica é necessário construir 

uma tabela de distribuição de frequência. Considere 

todos os intervalos com a mesma amplitude em que o 

primeiro intervalo é 2,30 |--- 2,35.  

b) Em qual faixa da tabela está a maior concentração 

do lactato 85%? 

c) De acordo com o gráfico de caixa ao lado, compare 

o sexo em relação a dispersão, maiores valores de 

lactato 85% e se existem valores discrepante. 

d) Considerando o valor da mediana igual a 2,48. Este 

valor está exatamente no centro do conjunto de dados? 

O que se pode concluir? 

 
2,30 |--- 2,35 

2,35 |--- 2,4 

 

2) Consulte a bibliografia e responda às perguntas abaixo:  

a) O que é variável? Quais os tipos de variáveis quantitativas? Qual o domínio de cada uma delas (o conjunto de 

valores que pode assumir)?  

 

VARIÁVEL é o conjunto de resultados possíveis 

 

VARIÁVEL pode ser QUALITATIVA, quando seus resultados são expressos por atributos, ou QUANTITATIVA, 

quando seus resultados são expressos em números 

Variável qualitativa pode ser NOMINAL e tem o objetivo de nomear, ou, os dados podem ser dispostos em uma dada 

ordem. 

 

Variável quantitativa pode assumir qualquer valor entre dois limites, neste caso, tem-se a variável CONTÍNUA  

Uma variável que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável recebe o nome de variável 

DISCRETA (número de funcionários, número de filhos). 

 

 

b) Qual a diferença existente entre as variáveis qualitativas e as quantitativas? E quais os gráficos corretos para 

descrever cada uma das variáveis? Gráficos para variáveis qualitativas 

Dentre os gráficos para representar variáveis qualitativas temos o gráfico de colunas,  barras e setores (gráfico de 

pizza). 

 

Gráfico para variáveis quantitativas: 

     

    Os tipos de gráficos geralmente são utilizados nesse caso: Gráfico de dispersão, Histograma, polígono de frequência 

e gráfico de linhas. 



 

c) Quais as principais medidas descritivas de posição e de dispersão de uma amostra? Comente em que situações cada 

medida deve ser utilizada. 

d) Qual a interpretação do desvio padrão? 

e) Qual a interpretação do coeficiente de variação e quando deve ser utilizado?  

 

3) Um órgão financiador de projetos recebeu, nos últimos doze meses, as seguintes quantidades mensais de propostas 

de projetos: 22, 10, 16, 20, 18, 26, 30, 40, 42, 36, 28, 24.  Pede-se  

a) Qual é o valor  que representa o 1º quartil deste conjunto de dados?  Q1=18 

b) Qual é a média , mediana e desvio padrão deste conjunto  de dado  

Média=26  Mediana = 25 desvio =9,76 

P= (n*i)/100 

 

 

4) Identifique o tipo de amostragem utilizada: aleatória, sistemática e estratificada. 

a) Dentre 240 pessoas escaladas para um sorteio de júri, 120 são brancas, 80 são negras e 40 são morenas. 

estratificada 

b) Um administrador hospitalar faz uma pesquisa com as pessoas que estão na fila de espera para serem atendidas pelo 

sistema SUS, entrevistando uma a cada 10 pessoas da fila.   

Sistemática 

c) A fim de estudar a perda de peso de maratonistas na corrida de São Silvestre, do sexo masculino, selecionou-se 30 

corredores. Aleatória 

 

5) Considerando a população de 300 árbitros de futebol da região Sul do Brasil, formar uma amostra de 30 árbitros 

para realizar uma seção de testes físicos. Utilizando o critério “estado” para estratificar a população, qual é a 

quantidade de árbitros que será amostrada em cada estado. 

Estados População  

Paraná 150 30*150/300=15 

Santa Catarina 30 30*30/300=3 

Rio Grande do Sul 120 120*30/300=12 

Total 300  

 

 

6) Seja o experimento: Uma urna com 3 bolas pretas e 3 bolas vermelhas. Desta urna são retiradas sucessivamente, 3 

bolas, determine: 

A) O espaço amostral: S =  ),,();,,();,,();,,();,,();,,();,,();,,( VVVPVVVPVPPVVVPPVPVPPPPP  

B) O Evento A1: as 3 bolas têm a mesma cor; →   A1 =  ),,();,,( VVVPPP  

C)  O evento A2: duas bolas são pretas; →  A2 =  ),,();,,();,,( PPVPVPVPP  

D) O Evento A3: o número de bolas pretas ser igual ao número de bolas vermelhas; →   A3 = Ø 

 

 

7) João aguarda com ansiedade o resultado de duas provas que acaba de fazer. Ele estima em 0,80 a probabilidade de 

obter conceito A em Estatística, e em 0,40 a probabilidade de obter A em Matemática Financeira. Calcule as seguintes 

probabilidades: 

a) Obter A em ambas as provas.  (R: 0,32)  

b)  Não obter A em nenhum das duas provas. (R: 0,12) 

c) Obter A em Estatística e não obter em Matemática Financeira. (R:0,48) 

 

8) Seja a tabela com os dados a seguir sobre o tipo de crime e a relação entre o criminoso e a vítima. 

 



 

 

a. Determine a probabilidade de que, quando se escolhe uma das 2000 pessoas, a pessoa escolhida tenha 

sido vítima de um conhecido sabendo-se que foi alvo de furto. (106/505) 

P(Conhecido∩Furto)/P(Furto) 

106/2000 

505/2000 

(106/2000)/505/2000 

 

b. Determine a probabilidade de que, quando se escolhe uma das 2000 pessoas, a pessoa escolhida tenha 

sido furtada por um conhecido. 106/2000 

c. Determine a probabilidade de que uma pessoa tenha sido furtada ou tenha sido vítima de um 

conhecido. 505/2000+787/200-106/2000 

P(Furtada) + P(conhecido) – P( furtada ∩ conhecido) 
 

 

9) Considere um experimento em que arremessamos 3 vezes uma bola à cesta. Seja X a variável aleatória que denota o 

nº de “acertos” obtidos por uma pessoa, sabendo que a probabilidade de acerto para cada bola lançada por esta pessoa 

é de 0.3 (30%). Qual a probabilidade de acertamos no máximo duas bolas? 
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10) Sabendo que o tempo gasto pelos indivíduos para resolver um teste é normalmente distribuído com média de 20 

minutos e variância de 16 minutos2, determine a probabilidade de que uma pessoa gaste para resolver um teste: 

a) mais do que 23 minutos    

b) menos que 16 minutos 

c) entre 22 e 25 minutos        

 

 

σ

x - μ
z = 

 

a) (23-20)/4= 0,75 = 0,226627 

b) (16-20)/4 =-1 = =0,158655 

 



(22-20)/4 = 0,5 =  0,691462 

  (25-20)/4 =1,25 =0,894350 

 

P = 0,894350 -0,691462 =0,202888 

 


