
Noções de Estatística

01- As curvas de frequência aparecem, na prática, sob diversas formas, características, ou seja, 
curvas  de  frequência  simétrica  ou  em  forma  de  sino;  curvas  de  frequência  moderadamente 
assimétrica ou desviada, a cauda da curva de um lado da ordenada máxima é mais longa do que 
do outro; curva em forma de J, ou em J invertido, o ponto de ordenada máxima ocorre em uma 
das extremidades; e curva de frequência de forma de U tem ordenadas máximas em ambas as 
extremidades.

02-  Em uma distribuição de frequência  o menor  valor  é  zero  e o maior  valor  é 10,  então a 
amplitude total é 10.

03- A amplitude de classe é definida como a diferença entre o limite superior e o limite inferior da 
classe

04- O ponto médio de uma classe é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior da 
classe.

05-  Em uma distribuição de frequência, a amplitude de classe é calculada através de uma fórmula 
onde calculamos um valor constante

06-  Um  automóvel  parte  do  Rio  de  Janeiro  com  destino  a  São  Paulo  desenvolvendo  uma 
velocidade média de 70 km/h, voltando no dia seguinte ao ponto de partida com uma velocidade 
média de 90 km/h. A velocidade média para a viagem completa (ida e volta) é  78,75 km/h.

07-  Uma fábrica ocupa mensalmente 72 operários de janeiro a outubro, mas nos dois últimos 
meses, tendo em vista o mercado ser favorável, contrata mais operários, empregando 102 em 
novembro e 150 em dezembro. Neste caso, a moda é 72.

08- Um rol  é um arranjo de dados numéricos brutos em ordem crescente ou decrescente de 
grandeza. A diferença entre o maior e o menor número do rol chama-se amplitude total dos dados.

09- Quando se resumem grandes massas de dados brutos, costuma-se frequentemente distribuí-
los em classes ou categorias e determinar o número de indivíduos pertencentes a cada uma das 
classes, denominado frequência da classe.

10-  A média é um valor típico ou representativo de um conjunto de dados ou não. Como esses 
valores típicos tendem a se localizar em um ponto central, dentro de um conjunto de dados ou 
não, então ela também pode ser denominada medida de tendência central.

Gabarito

01. C
Comentários: São os tipos de curvas de frequência.

02. C
Comentários: A amplitude total é a diferença entre 10 e zero, que é igual a 10.

03. C
Comentários: A amplitude de classe é sempre a diferença entre o limite superior e o inferior da 
classe.



04. C
Comentários: O ponto médio é sempre a média aritmética entre os dois limites da classe.

05. C
Comentários:  A amplitude de classe deve ser calculada através de uma fórmula estatística da 
qual este valor será constante em todas as classes.

06. C
Comentários:  Ao contrário do que muitos podem pensar, a velocidade média pedida não é 80 
km/h (média aritmética de 70 e 90), e sim a média harmônica das velocidades, ou seja:
H = ____2_____ = ___2___ = 2 x 630 = 1.260
        1/70 + 1/90        9 + 7              16        16
                                   630
= 78,75 km/h
Justificativa:  para efeito de raciocínio admitamos que entre o Rio e São Paulo se tenha uma 
distância de 450 km, o que não influirá em nada como veremos.

Sabe-se que velocidade média é a relação entre a distância total percorrida e o tempo total 
gasto para percorrê-la.

Como a viagem é de ida e volta o automóvel andou 2 x 450 km. 
Se o carro na ida desenvolveu 70 km/h, ele levou 450/70 horas para chegar a São Paulo. 

De modo análogo o automóvel gastou, de volta ao Rio, 450/90 horas.
Assim, sendo, vem:

Velocidade = distância total percorrida = 
Média              tempo total gasto

= ____2 x 450____ .
    450/70 + 450/90

Dividindo o numerador e o denominador da última fração por 450 (distância admitida entre 
Rio e São Paulo), temos:
Velocidade = _____2_____ = ____2____ =
Média              1/70 + 1/90        _9 + 7_
                                                       630
= 2 x __630__ = 78,75 km/h.
              16

Vemos assim que a média de velocidades é uma média harmônica.

07. C
Comentários: Sendo necessário revelar a média mensal de operários ocupados durante o ano, o 
cálculo seria assim executado: 10 meses a 72 + 102 em novembro + 150 em dezembro = 972; 
dividindo 972 por 12, obtemos a média 81.

Ora, a fábrica em mês algum empregou 81 operários; o valor 72 é, no exemplo, o mais 
frequente durante 10 meses, e portanto é a moda; ela é mais representativa, pois na verdade a 
fábrica  trabalhou  mensalmente  com  72  operários  e  só  ocasionalmente  precisou  de  mais,  o 
suficiente para influenciar a média aritmética.

08. C
Comentários: Por exemplo, se a maior altura dos 100 estudantes do sexo masculino é 188 cm e 
a menor 152 cm, a amplitude total será de 36 cm.

09. C
Comentários: Um  arranjo  tabular  dos  dados  por  classes,  juntamente  com  as  frequências 
correspondentes, é denominado denominado distribuição de frequência ou tabela de frequências.



10. E
Comentários: Vários  tipos  de médias  podem ser  definidos,  sendo as  mais  comuns a  média 
aritmética  ou,  abreviadamente,  a média,  a mediana,  a moda,  a média geométrica  e a média 
harmônica. Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens, dependendo dos dados e dos 
fins desejados, mas sempre sobre um conjunto de dados.


