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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Estatística 
Prof. Cláudio Kaiser 

 
 
Questão nº 01  
 

João e Maria foram classificados em um concurso público. Para classificação no 

concurso o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 

14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais 

regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de 

Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio 

padrão dos dois candidatos. 

Dados dos candidatos no concurso: 

 Português Matemática Conhecimentos 
Gerais 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

João 14 15 16 15 15 0,32 

Maria 8 19 18 15 18 4,97 

 

O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no 
concurso, é: 

a) João, pois obteve menor desvio padrão 

b) João, pois a média e a mediana são iguais 

c) Maria, pois obteve maior mediana 

d) Maria, pois obteve maior desvio padrão 

e) Maria, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em Matemática 

 
 
 
Questão nº 02 
 
Nos seis primeiros dias de uma semana o vendedor de uma loja atendeu 19, 14, 18, 
15, 21 e 17 clientes. No sétimo dia dessa semana esse vendedor atendeu “n” clientes. 
Se a média do número diário de clientes atendidos por esse vendedor nos sete dias 
dessa semana foi 18, então o número “n” clientes que atendeu no sétimo dia foi de:  
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a) 13 

b) 20 

c) 22 

d) 16 

e) Nenhuma das respostas 

 
 

Questão nº 03 
 
A avaliação de rendimento de candidatos de um concurso público, na primeira fase, 
baseia-se na média ponderada das notas nas matérias pelos respectivos números de 
acertos, como mostra o quadro a seguir: 

Avaliação Parâmetros( Média) 

Muito Bom 9  <   Média ≤ 10 

Bom 7   ≤  Média  ≤ 9 

Regular 5  ≤   Média  < 7 

Ruim 3  ≤   Média  < 5 

Muito Ruim          Média  < 3 

 
Determinado candidato sabe que se alcançar  avaliação “Bom “ ou “Muito Bom” 
conseguirá passar para a segunda fase do concurso. Ele já realizou as provas de 
quatro das cinco matérias que constam no concurso, mas ainda não realizou a prova 
da matéria I, conforme o quadro a seguir: 

Matérias Notas Peso 

I .......... 10 

II 6,0 10 

III 8,0   4 

IV 7,5   8 

V 5,0 10 

 
Para atingir a segunda fase do concurso, a nota mínima que deverá atingir na matéria 
I será de: 

a) 7,00 

b) 9,20 

c) 8,25 

d) 9,00 

e) Nenhuma delas 
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Questão nº 04 
 
A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequência das alturas de alunos de uma 
Escola de Educação Fundamental. 

Altura ( cm) Frequência(fi) 

120 ├ 129 6 

129 ├ 138 12 

138 ├ 147 16 

147 ├ 156 13 

156 ├ 165 7 

Total 54 

 
A média e o desvio padrão desses alunos são respectivamente ( aproximadamente): 

a) 140,50  e 115,25 

b) 140,40  e   10,74 

c) 143,00  e 115,25 

d) 143,00  e   10,74 

e) Nenhuma delas 

 
 

Questão nº 05 
 

As variáveis quantitativas são divididas em discretas, aquelas que podem ser contad

as ou enumeradas como, por exemplo, quantidades de funcionários de uma empresa 

e contínuas, aquelas que podem ser pesadas ou medidas,     como por exemplo os p

esos ou os tamanhos dos notebooks. Nesse sentido, as variáveis alturas dos funcion

ários, quantidades de funcionários de uma empresa e  número de celulares vendidos 

são exemplos, respectivamente, de variáveis: 

 
a)  Discreta, contínua, contínua 

 
b)  Discreta, discreta, discreta 

 
c)  Contínua, discreta, discreta 

 
d)  Discreta, discreta, contínua 

 
e)  Discreta, contínua, discreta 

  
 


