
Noções de Estatística

01-  Mesmo  que  uma  amostra  seja  representativa  de  uma  população,  nenhuma  conclusão 
importante sobre a população pode ser inferida de sua análise.

02- Um rol é um arranjo de dados numéricos brutos que são apresentados em ordem crescente 
de grandeza.

03- Um polígono de frequência tem as áreas proporcionais às frequências das classes.

04- Sobre variáveis e símbolos podemos afirmar que o número N de crianças, em uma família, 
pode assumir qualquer um dos valores 0, 1, 2, 3, …. mas não pode ser 2,5 ou 3,842, é uma 
variável discreta.
e) todas estão corretas.

05- A velocidade de um automóvel em km/h é exemplo de variável discreta.

06- 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.

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

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

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

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

Gabarito

01. E
Comentários: Da amostra podemos retirar conclusões importantes da população.

02. E
Comentários: O rol tanto pode ser em ordem crescente ou decrescente de grandeza.

03. E
Comentários: O histograma é que tem as áreas proporcionais às frequências das classes.

04. C
Comentários: Os dados que podem ser descritos por meio de uma variável discreta ou contínua, 
são chamados dados discretos ou contínuos, respectivamente.



05. E
Comentários: A velocidade de um automóvel é exemplo de variável contínua.

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

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

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

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

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


