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ESTATÍSTICA – RESUMO E EXERCÍCIOS DE 
PROVAS ANTERIORES * 

*Resoluções destes exercícios grátis em simplificaaulas.com 

 
 
Conceitos e Fundamentos 
 

População: conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade. 

 

Amostra: parte representativa de uma população. 

 

Variável: depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. 

Exemplo: Qual sua marca de carro favorita? Ford, Volks, Fiat, Peugeot, Nissan 

são alguns exemplos de resposta. 

 

Frequência absoluta: valor exato, número de vezes que o valor da variável é 

citado. 

Frequência relativa: valor representado através de porcentagem, divisão entre 

a frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências absolutas. 

 

Medidas de posição 

Média aritmética: medida de tendência central. Somatório dos valores dos 

elementos, dividido pelo número de elementos. 

Média aritmética ponderada: Somatório dos valores dos elementos 

multiplicado pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos 

atribuídos. 

 

Moda: valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete. 

1º Quartil: medida que deixa 25% dos dados abaixo dele e 75% acima. 

3º Quartil: medida que deixa 75% dos dados abaixo dele e 25% acima. 

Mediana: medida central (50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados 

acima). 
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Medidas de dispersão 

Amplitude: subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do 

conjunto. 

 

Variância (s2): dispersão dos dados variáveis em relação à média. 

 

Desvio Padrão (s): raiz quadrada da variância. Indica a distância média entre a 

variável e a média aritmética da amostra. 

 

Coeficiente de Variação: 

 

Coeficiente de Assimetria: 

 

1o Caso: Média = Mediana = Moda - a curva da distribuição é SIMÉTRICA 
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2o Caso: Média < Mediana < Moda - a curva da distribuição tem ASSIMETRIA 
NEGATIVA 

 

3o Caso: Média > Mediana > Moda - a curva da distribuição tem ASSIMETRIA 
POSITIVA 
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 Dados não Agrupados Dados Agrupados 

Média 
�̅� =

∑ 𝑥

𝑛
 �̅� =

∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑛
 

Mediana Colocar os dados em 

ordem crescente e 

escolher o valor central 

𝑀𝑑 = 𝐿𝑖 +

𝑛
2 − 𝐹𝑎

𝑓𝑀𝑑
 ℎ𝑀𝑑 

Moda Dado que aparece mais 

vezes 
𝑀𝑜 =  Li + 

𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
 · h  

Variância 
𝑠2 =

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1

=
∑ 𝑥𝑖

2 −
(∑ 𝑥𝑖)2

𝑛
𝑛 − 1

 

𝑠2 =
1

𝑛 − 1
[∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖 −
(∑ 𝑥𝑖 𝑓𝑖)2

𝑛
] 

1º Quartil Colocar os dados em 

ordem crescente e 

escolher o valor que deixa 

25% abaixo 

𝑄1 = 𝐿𝑖 +

𝑛
4 − 𝐹𝑎

𝑓𝑄1
 ℎ𝑄1 

3º Quartil Colocar os dados em 

ordem crescente e 

escolher o valor que deixa 

75% abaixo 

𝑄3 = 𝐿𝑖 +
3.

𝑛
4 − 𝐹𝑎

𝑓𝑄1
 ℎ𝑄1 
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Intervalos de Confiança 

A estimação é o processo que consiste em utilizar dados amostrais para estimar 
os valores de parâmetros populacionais desconhecidos. 
Qualquer característica de uma população pode ser estimada a partir de uma 
amostra aleatória. 
Entre as mais comuns, estão a média e o desvio padrão de uma população e a 
proporção populacional. 
 
 
Estimação Pontual 
As estatísticas amostrais são utilizadas como estimadores de parâmetros 
populacionais. 
Assim uma média amostral é usada como estimativa de uma média populacional. 
Tais estimativas chamam-se estimativas pontuais, porque originam uma única 
estimativa do parâmetro. 
 
Intervalo de Confiança para a Média Populacional (Variância Conhecida) 
 

 

 

Fixado um nível de confiança  , devemos utilizar a tabela da Normal Padrão 

para determinar os valores críticos da variável Z (zcrítico). 
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Intervalo de Confiança para a Média Populacional(Variância Desconhecida) 
 
Construímos intervalos de confiança para a média populacional, quando a 
variância populacional é desconhecida, utilizando a distribuição t de Student 
para encontrar os valores críticos (tc) com (n–1) graus de liberdade 

 

 

 

Intervalo de Confiança para a Proporção Populacional  
 
Agora, queremos construir um intervalo de confiança para a proporção 
populacional p. Lembrando que a estimativa pontual de p é dada pela proporção 
de sucessos em uma amostra e é denotada por : 

�̂� =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠

𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 Antes de construir um intervalo para a proporção, devemos verificar se a 
distribuição de amostragem pode ser aproximada pela distribuição Normal.  

Importante: quando não possuímos uma estimativa prévia do valor de �̂�, 

utilizamos uma abordagem conservativa para o cálculo do intervalo de confiança, 
baseada no fato de que a expressão p(1–p) possui valor máximo igual a ¼ 
quando p está no intervalo [0;1] (que é o caso). 
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Intervalo de Confiança para a Variância / Desvio Padrão 

 

 

 

Testes de Hipóteses 

 

Testes para 1 População: 

 

Testes de Médias com desvio padrão populacional conhecido 

 

 

 

Testes de Médias com desvio padrão populacional desconhecido 

 

 

Testes de Proporção 
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Testes de Variância ou Desvio Padrão 

 

Testes para comparação de 2 Populações: 

 

Comparação de duas médias com dados emparelhados 

 

 

Comparação de duas médias com dados não emparelhados e desvios padrões 

conhecidos 

 

 

Comparação de duas médias com dados não emparelhados e desvios padrões 

desconhecidos, mas supostos iguais 
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Comparação de duas médias com dados não emparelhados e desvios padrões 

desconhecidos e diferentes 

 

Comparação de duas proporções 

 

 

Comparação de duas variâncias / desvios padrões 

 

 

Conclusão do Teste 

 

Se P ≤ α rejeitamos H0 e Se P >α não rejeitamos H0 

 

- Para testar a média e proporção: usar α em testes de > e < e usar α/2 em 
testes de ≠ 

- Para testar a variância ou desvio: usar α em testes de > , usar 1- α nos 
testes de < e usar α/2 em testes de ≠ 
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EXERCÍCIOS* 

*Resoluções destes exercícios grátis em simplificaaulas.com 

 

Utilize estes conjuntos de dados para responder os testes quando solicitado. 

Dados sobre ocupação de um cinema – Um determinado cinema está fazendo 

um estudo sobre ocupação. Sua capacidade máxima de clientes nas salas é de 

320 lugares. Foram coletados dados a respeito das últimas 120 sessões. Os 

dados a respeito de cadeiras vazias estão representados na tabela de frequência 

abaixo: 

Cadeiras vazias Sessões 

0 ≤ 𝑋 < 15 5 

15 ≤ 𝑋 < 30 18 

30 ≤ 𝑋 < 45 35 

45 ≤ 𝑋 < 60 38 

60 ≤ 𝑋 < 75 17 

75 ≤ 𝑋 < 90 7 

Total 120 
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Dados de fosforescência  normalizada de uma amostra de pirilampos (em 

vagalumes/𝑚3) 

 

 

Dados da embaladora - Uma torrefadora embala sacos de 500 g. Uma amostra 

de sete itens da embaladora (que segue uma lei normal) forneceu os seguintes 

valores (em gramas): 503; 507; 500; 502; 505; 503; 508. 

 

1) (P1 2017) (P1 2017) Utilize os dados da embaladora para determinar: 

a) Média. 

b) Mediana. 

c) Quartis. 

d) Moda. 

e) Tabela de frequências 

 

2) (P1 2017) Utilize dados sobre ocupação de um cinema para responder este teste. 

Nesse caso, a media e a variância de quantidade de cadeiras vazias são, 

respectivamente: 

a) 45,125 e 324,816 
b) 47,125 e 18,023 
c) 45,625 e 324,816 
d) 45,125 e 18,023 
e) 54,625 e 328,416 
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3) (P1 2017) A distribuição das notas de PRO3200 de uma determinada turma, no ano 

de 2016 está resumida na tabela abaixo. 

 

Intervalo 𝒏𝒐 de alunos 

0 ≤ 𝑋 < 2 5 

2 ≤ 𝑋 < 4 17 

4 ≤ 𝑋 < 6 33 

6 ≤ 𝑋 < 8 22 

8 ≤ 𝑋 ≤ 10 3 

Total 80 

 

Neste caso, o primeiro e o terceiro quartis correspondem às seguintes posições, 

respectivamente: 

a) 3,76 e 7,00 

b) 3,50 e 6,50 

c) 2,50 e 6,45 

d) 3,76 e 6,45  

e) 3,00 e 6,45 

 

4) (P1 2017) Uma amostra aleatória de tamanho 81 é extraída de uma população 

de tamanho infinito, normalmente distribuída com média e variância conhecidas. 

Obtiveram-se com base nos dados desta amostra, dois intervalos de confiança para 

média aos níveis de 95% e 98%, sendo os limites superiores destes intervalos iguais a 

20,663 e 20,791, respectivamente. Neste caso, a média da amostra e a variância da 

população valem, respectivamente: 

a) 9 e 20. 
b) 21 e 81 
c) 18 e 9 
d) 20 e 3 
e) 20 e 9 
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5) (P1 2017) Uma amostra de 5 garrafas cheias forneceu os seguintes pesos brutos 

(gramas): 538, 566, 552; 514; 575. Esta garrafa de água é composta pelo líquido e pelo 

frasco plástico (embalagem). Sabe-se que a massa do líquido, em gramas, tem 

distribuição normal com média 505 e variância 225, enquanto a embalagem plástica 

também tem distribuição normal, com média 20 gramas e variância 36. Neste caso, a 

semi amplitude 𝑒0 para um intervalo de confiança de 98% para o peso médio da garrafa 

cheia, contendo o líquido e o frasco plástico, será de: 

a) 25,09 
b) 16,83 
c) 33,67 
d) 16,16 
e) 54,68 

 

6) (P1 2017) Utilize dados de fosforescência normalizada para responder este teste – A 

precisão do intervalo de confiança da média populacional com 90% de confiança é: 

a) 0,59 
b) 0,36 
c) 0,49 
d) 0,47 
e) 0,38 

 

7) (P1 2017) Utilize os dados da embaladora para responder este teste – A máquina de 

embalagem deve ter o peso médio regulado pra 500g, simetricamente. Utilizando um 

nível de confiança de 95% para calcular o intervalo de confiança da media com desvio-

padrão desconhecido, você pode concluir que: 

a) A máquina não está bem regulada, pois o intervalo de confiança mostra 
isso. 

b) A máquina está bem regulada, pois a media amostral já está acima da 
media solicitada. 

c) A máquina está bem regulada, pois o intervalo de confiança mostra isso. 
d) A máquina não está bem regulada, pois a media amostral já está acima 

da media solicitada. 
e) A amostra é muito pequena para tirar alguma conclusão com 95% de 

confiança. 
 

  



 

simplificaaulas.com 

8) (P1 2015) As Linhas Aéreas Botucatu (LAB) estão fazendo um estudo sobre a 

ocupação de suas aeronaves, cuja capacidade máxima é de 50 passageiros. Os 

últimos 100 voos da empresa revelaram os seguintes dados: 

 

Passageiros Sessões 

20 < 𝑋 ≤ 25 1 

25 < 𝑋 ≤ 30 4 

30 < 𝑋 ≤ 35 8 

35 < 𝑋 ≤ 40 14 

40 < 𝑋 ≤ 45 18 

45 < 𝑋 ≤ 50 55 

Total 100 

 
a) Calcular a média e a variância da quantidade de passageiros 
transportados. (1,0 ponto) 
b) Para ter lucro, a empresa deve ter um mínimo de 36 passageiros no 
voo. Estimar com 95% de confiança a proporção mínima de voos com 
mais de 36 passageiros. (1,0 ponto) 
c) Sabe-se que no máximo 10% dos passageiros que fizeram reserva não 
comparecem ao voo (no show). Qual o tamanho de amostra necessário 
para estimar esta proporção, com precisão de 0,01 e com confiança de 
99%? (1,0 ponto) 

 

9) Para verificar se um lote de material de um novo fornecedor atende às 

necessidades da empresa selecionou-se uma amostra aleatória de 6 corpos de 

prova, obtendo-se estimativas para a resistência média do material e para o 

desvio padrão da resistência, respectivamente, iguais a 10108,33 kgf e 177,81 

kgf. 

Estime, com 90% de confiança, o intervalo de confiança para o desvio padrão do 

lote todo. 
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10) Desejando-se estimar o diâmetro médio de peças cilíndricas de um processo 

de produção, selecionou-se uma amostra aleatória de 10 peças, obtendo-se um 

diâmetro médio estimado de 50,680 mm e uma estimativa mínima para o desvio 

padrão dos diâmetros igual a 0,105 mm, com 90% de confiança. Obtenha um 

intervalo de 98% de confiança para o diâmetro médio das peças da produção. 

 

11) O tempo médio de execução de determinada tarefa é de 30 minutos. 
Selecionou-se uma amostra de 5 operários para serem submetidos a um 
programa de treinamento com o objetivo de diminuir esse tempo médio e obteve-
se após o treinamento um tempo médio de execução da tarefa de 27 minutos e 
30 segundos e um desvio padrão de 135 segundos. Pode-se afirmar, ao nível de 
significância de 5%, que o objetivo foi atingido? 
 

12) (P1 2015) Um problema clássico em estatística, proposto por R. A. Fischer, foi 

baseado num fato ocorrido numa reunião entre os professores de Cambridge: 

“...uma senhora pediu ao mordomo que colocasse na sua xícara primeiro 
o chá e depois o leite, pois, segundo ela, o sabor da bebida feita deste 
modo era melhor do que quando o chá era posto sobre o leite. ” 
Após um período de discussão entre os presentes, incrédulos na 
afirmação feita por aquela senhora, Fisher propôs um experimento para 
testar se aquela senhora poderia identificar como o chá com leite havia 
sido feito: foi-lhe servido várias xícaras de chá com leite, pedindo que 
identificasse aquelas que o leite havia sido colocado sobre o chá. 
Dando continuidade à montagem do experimento, responda: 
 
a) Como você definiria as hipóteses H0 e H1, em termos da proporção 

de acertos? (1,0 ponto) 
b) Considerando um nível mínimo de acerto de 0,70 para aceitar que 

aquela senhora tem capacidade para identificar como o chá com leite 
havia sido feito e, considerando que foram feitos 15 experimentos, 
qual a probabilidade de ocorrer uma decisão errada neste caso? (1,0 
ponto) 

c) Usando a mesma proporção de acertos do item (b), e sendo a 
senhora realmente capaz de identificar como a bebida é feita em 
90% das vezes, qual a chance de se concluir, erroneamente, que ela 
não consegue identificar? (1,0 ponto) 
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13) (P1 2015) Uma empesa está testando o desempenho de duas abordagens de 

venda. Para tanto ela selecionou 10 vendedores e pediu para cada um deles usar em 

uma semana a abordagem “A”, e, em outra semana, usar a abordagem “B”. Um analista 

coletou o volume de peças vendidas de cada um dos vendedores em cada uma destas 

duas semanas e organizou a tabela abaixo. 

Observação Amostra A Amostra B 

1 147 145 

2 135 131 

3 131 131 

4 121 119 

5 134 127 

6 131 127 

7 131 129 

8 138 136 

9 139 138 

10 130 125 

 

a) É possível afirmar, ao nível de 1% de significância, que a abordagem ”A” é 

melhor que a “B”? (1,0 ponto) 

b) Com os dados do exercício anterior, o analista responsável percebeu que 

cometeu um erro no registro das vendas e que os dados da tabela não estão de 

fato emparelhados. Assim, ele decide testar ao nível de 5% se as médias das 

duas abordagens de venda são diferentes. Verifique se há igualdade entre as 

variâncias populacionais ou não, e compare as duas médias populacionais. (1,0 

ponto) 

14) (P1 2015) a) Uma única observação é efetuada de uma variável aleatória discreta X 

com função de probabilidade 𝑓(𝑥 𝜃⁄ ), onde 𝜃 ∈{1,2,3}. Encontre o Estimador de Máxima 

Verossimilhança de 𝜃. (1,0 ponto) 

 
𝒙 𝒇(𝒙 𝜽 = 𝟏⁄ ) 𝒇(𝒙 𝜽 = 𝟐⁄ ) 𝒇(𝒙 𝜽⁄ = 𝟑) 

0 1/3 1/4 0 

1 1/3 1/4 0 

2 0 1/4 1/4 

3 1/6 1/4 1/2 

4 1/6 0 1/4 
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b) Sejam Xi observações extraídas de uma variável aleatória com função 
de densidade de probabilidade dada por: 
 

𝑓(𝑥) =  𝜃𝑥(𝜃−1) ,   0 ≤ 𝑥 ≤ 1 ,   𝜃 > 0 
 

Encontre o estimador de MV de 𝜃. (1,0 ponto) 
 

 

 


