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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
» PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA «

21. Uma fábrica, que produz pequenas peças utilizadas em materiais eletrônicos, armazena essa
mercadoria em lotes com 1000 unidades. Inspecionada uma amostra de 50 lotes, verificou-se que,
para cada lote, foi registrado o número de peças defeituosas, a saber:
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A média, a moda e a mediana dos valores acima são, respectivamente:

a)

19,82; 20 e 20

b)

19,82; 20 e 21

c)

19,80; 20 e 21

d)

19,78; 20 e 21

e)

19,78; 20 e 20
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22. Com relação às medidas de dispersão, julgue as proposições seguintes:
I.

O desvio padrão de um conjunto de valores só será nulo se esses valores forem todos iguais.

II. Para comparar a variabilidade de um conjunto de dados de estatura (em metros) e peso (em kg)
de n pessoas observadas, a medida de dispersão ideal é o desvio padrão.
III. A variância é uma medida de dispersão avaliada na mesma unidade de medida dos dados
originais que ela pretende quantificar a variabilidade.
IV. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão adimensional.

É CORRETO apenas o que se afirma em

a) I.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.
23. Seja x1, x2, ..., xn um conjunto de n valores numéricos observados através de uma amostra coletada.
Se cada um desses valores for dobrado, então,
I.

O desvio padrão do conjunto não será alterado.

II. O desvio padrão do conjunto será dobrado.
III. O coeficiente de variação do conjunto não será alterado.
IV. O coeficiente de variação do conjunto será dobrado.

É CORRETO apenas o que se afirma em

a) II.
b) III.
c) IV.
d) II e III.
e) II e IV.
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24. Uma turma de 20 alunos fez uma prova de Estatística. Cada um deles obteve uma nota diferente dos
demais. Ao corrigir a prova, o professor verificou que a nota mediana da turma foi 6,2. Com relação
a esse fato, considere as seguintes afirmações:
I.

A turma obteve uma nota média de 6,2.

II. A maioria dos alunos tirou nota abaixo de 6,2.
III. A nota mais observada da turma foi 6,2.
IV. Metade dos alunos tirou nota acima de 6,2.

É CORRETO apenas o que se afirma em

a) II.
b) III.
c) IV.
d) II e IV.
e) III e IV.
25. Julgue as seguintes afirmações a respeito das representações gráficas de uma distribuição de
frequências:
I.

O Histograma é um gráfico para representar distribuições de frequências de variáveis
quantitativas agrupadas por intervalos.

II. O gráfico em setores é ideal para representar distribuições de frequências envolvendo variáveis
qualitativas, especialmente quando as frequências são relativas na forma percentual.
III. Os retângulos existentes em um gráfico de colunas são colados uns aos outros.
IV. No Polígono de frequências, busca-se representar a frequência de cada intervalo da distribuição
por um polígono diferente.

É CORRETO apenas o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.
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26. Para a concretização de um projeto ambiental aprovado, a empresa encarregada da obra precisará
adquirir algumas escavadeiras. Suponha que, pela sua experiência, existe uma chance de 50% de
cada escavadeira ter vida útil de pelo menos 6 meses, até apresentar alguma avaria. Assim, se a
empresa adquirir 3 escavadeiras, a probabilidade que somente uma delas deixe de operar antes de
6 meses é:
a) 3/8
b) 5/8
c) 1/8
d) 1/3
e) 1/2
27. Com relação à situação do problema anterior, a respeito da operacionalidade das escavadeiras, se a
probabilidade de cada máquina funcionar, pelo menos 6 meses, é de 0,80 (assumindo
independência entre os eventos), a probabilidade de exatamente duas escavadeiras estarem
operando após 6 meses, dado que a primeira delas está sem avarias, é:
a) 0,250
b) 0,320
c) 0,800
d) 0,500
e) 0,768
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28. Considere uma rodovia de 100 quilômetros de extensão, com condições de estrada e volume de
tráfego uniformemente distribuídos ao longo de seu percurso. A probabilidade de ocorrência de
acidentes é a mesma em qualquer ponto da rodovia. Denote os eventos A={ocorre um acidente entre
os quilômetros 0 e 30} e B={ocorre um acidente entre os quilômetros 20 e 60}. Se ocorre um acidente
entre os quilômetros 20 e 60, a probabilidade de ter ocorrido entre os quilômetros 0 e 30 é:
a) 1/3
b) 1/2
c) 1/4
d) 2/3
e) 3/4
29. Quando um motorista chega ao cruzamento das avenidas Epitácio Pessoa e Rui Carneiro,
importantes avenidas da cidade de João pessoa, sentido centro-praia, ele se depara com três
opções: pode seguir em frente para o Busto Tamandaré; dobrar à direita para o Espaço Cultural; ou
dobrar à esquerda na própria Avenida Rui Carneiro. Considere os seguintes eventos: F={ o motorista
segue em frente para o Busto Tamandaré}; E= {o motorista dobra à esquerda na Avenida Rui
Carneiro} e D= {o motorista dobra à direita para o Espaço Cultural}. Nesse percurso, foi constatado
que virar à esquerda é duas vezes mais provável que seguir em frente, assim como seguir em frente
é duas vezes mais provável que virar à direita. A probabilidade de virar à direita, seguir em frente e
virar à esquerda, são respectivamente:
a) 4/7, 2/7, 1/7
b) 4/7, 1/7, 2/7
c) 2/7, 4/7, 1/7
d) 1/7, 4/7, 2/7
e) 1/7, 2/7, 4/7
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30. A poluição do ar em uma cidade é causada principalmente pela indústria e escapamento dos
automóveis. Nos próximos 5 anos, as chances de se controlar essas duas fontes de poluição são,
respectivamente, 75% e 60%. Considere que se somente uma das duas fontes for controlada, com
sucesso, a probabilidade da poluição ficar abaixo de um nível aceitável será de 80%. Qual a
probabilidade de se controlar com sucesso a poluição do ar nos próximos 5 anos?
a) 0,81
b) 0,80
c) 0,60
d) 0,48
e) 0,45
31. Suponha que a variável aleatória X tenha uma função densidade probabilidade da forma
=

0,

,0 ≤

≤ 10
á

onde α é uma constante real. Determinando a probabilidade da variável aleatória assumir valores
menores que 5, encontramos
a) 0,5000
b) 1,0000
c) 0,2500
d) 0,1250
e) 0,7500
32. A Construtora Ordem e Progresso está comemorando o fato de conseguir concluir no prazo, 60% de
suas obras. Suponhamos que esta performance prevalecerá nos próximos 5 contratos já assinados.
Neste caso, a média de obras entregues no prazo para esses contratos é:
a) 1,00
b) 1,50
c) 3,00
d) 2,50
e) 2,00
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Para resolver as questões 33 e 34, o candidato deverá consultar as tabelas da distribuição normal
padrão e de Poisson existentes no final da prova.
33. O índice pluviométrico de 2010 da cidade de João Pessoa, foi maior que todos os anos anteriores.
Considere o índice pluviométrico uma variável aleatória, normalmente distribuída, com média 2120
mm e desvio padrão 530 mm. A probabilidade do índice pluviométrico em João Pessoa ser menor
que 1325 mm é:
a) 0,9332
b) 0,8531
c) 0,1469
d) 0,0668
e) 0,1225
34. A manutenção das mesinhas utilizadas pelos alunos do IFPB em sala de aula, é feita na própria
marcenaria do Instituto. Diariamente são encaminhadas, de modo totalmente aleatório, 16
mesinhas para conserto. O número médio desses móveis recebidos diariamente na oficina é
_______________. De posse desses dados, a probabilidade de não chegar mesinha para conserto
em 1 hora, considerando que a marcenaria está aberta 8 horas por dia é_____________ . Em
sequência os resultados que completam corretamente essas lacunas são:
a) 15 ; 0,1353
b) 2 ; 0,2019
c) 2 ; 0,1353
d) 12 ; 0,1353
e) 16 ; 0,2019
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