
NOÇÕES DE  ESTATÍSTICA

01.  O primeiro quartil é uma separatriz que deve ser calculada através da fórmula da mediana, 
mudando apenas a posição na frequência acumulada.

02. Os  decis  são  calculados  pela  fórmula  da  mediana  e  cada  um  deles  representa  uma 
percentagem da distribuição, por exemplo, o primeiro decil, representa os 10% abaixo ou os 90% 
acima.

03. Se quisermos calcular o percentil 20, devemos, para calcular a sua posição na tabela, através 
da frequência acumulada, dividir o total da distribuição por 100.

04.  Para encontrarmos a amplitude de uma classe,  devemos fazer  a diferença entre o limite 
superior da classe e o limite inferior da mesma.

05. No rol: 2; 3; 5; 7; 8; 9 e 11, é correto afirmar que a mediana é igual a 7.

06. Quando em uma distribuição temos o valor da média igual ao da mediana e igual ao da moda, 
podemos afirmar que a distribuição é assimétrica.

07. A definição de moda, em Estatística, é considerado o valor que mais aparece na distribuição.

08. É  correto  afirmar  que  o  desvio  padrão  é  a  mais  importante  medida  de  variabilidade  e 
representa a raiz quadrada da variância.

09.  Em uma distribuição de frequência, podemos afirmar que a mediana é igual ao quinto decil 
que por sua vez é igual ao percentil cinquenta.

10. O grau de assimetria de uma distribuição de frequência é apresentado pelo gráfico chamado 
Histograma.

GABARITO

01. C
Comentários: O primeiro quartil representa ¼ do total da distribuição, ou seja, os 25% abaixo ou 
os 75% acima e é calculado exatamente pela fórmula da mediana mudando apenas a posição.

02. C
Comentários:  Os decis,  também são separatrizes que calculam-se pela fórmula da mediana, 
mudando apenas a posição na frequência acumulada.

03. E
Comentários:  Além de dividirmos o total por 100, devemos multiplicar o resultado por 20 para 
encontrar a sua posição.

04. C
Comentários: Observe que exitem os limites reais das classes, mas para efeito de concurso 
público  devemos  considerar  os  limites  aparentes,  então,  a  amplitude  é  calculada  por  suas 
diferenças.



05. C
Comentários:  A mediana é o valor do centro da distribuição. Neste caso, devemos colocar os 
valores em ordem crescente ou decrescente e considerarmos o valor central. Então, a mediana é 
7.

06. E
Comentários: Neste caso, a distribuição é simétrica e não assimétrica.

07. C
Comentários:  Independente da fórmula que iremos calcular a moda ela sempre representará o 
valor que mais aparece na distribuição.

08. C
Comentários:  A variância exige o mesmo cuidado observado para o cálculo do desvio padrão, 
dispensando  a  extração  da  raiz  quadrada,  o  que  vem  abreviar  um  pouco  a  exaustão  de 
operações.

09. C
Comentários: Neste caso, basta encontrar a posição de cada uma das medidas mencionadas e 
verificaremos que  seus valores  são iguais.  Sendo  assim,  se  suas  posições  são  iguais,  seus 
valores são iguais.

10. E
Comentários:  O gráfico  que mostra  o  grau de assimetria  é  aquele  no  qual  visualizamos os 
valores da média, da mediana e da moda, podendo ser para a direita, para a esquerda ou nula.


