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Olá, Amigos, tudo bem, como estão os estudos? Tenho certeza que vocês estão 

se dedicando bastante, não é mesmo? 

A FCC foi contratada como a banca organizadora do próximo concurso para a 

Prefeitura do Recife, com vagas previstas para Analista de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Analista e Assistente de Gestão Administrativa e Analista 

de Gestão Contábil. 

Aqui, falaremos especificamente do cargo de Analista de Planejamento e 

Orçamento, cargo em que esperamos a presença da matéria de Estatística. 

Antes de explicar como será o curso, apresento-me brevemente. 

Eu sou o Prof. Thiago Cardoso, eu sou professor de Exatas no Portal Ricardo 

Alexandre e acompanharei vocês na parte de Raciocínio Lógico Quantitativo 

nessa jornada rumo à sua aprovação na Receita Federal. 

Minha trajetória em concursos públicos começou cedo, quando eu resolvi que 

queria passar no concorridíssimo vestibular do ITA. Logo quando eu me formei 

do Ensino Médio, eu fui aprovado em Medicina na UPE (Universidade de 

Pernambuco), mas eu larguei o curso para correr atrás do meu grande objetivo. 

Naturalmente, minha família discordou muito de mim. Afinal, eu estava largando 

uma grande oportunidade. Porém, acontece que um barco parado num porto 

está seguro. Mas não foi para isso que ele foi feito. Eu queria alçar voos mais 

altos e, para isso, saí da minha zona de conforto.   

Eu sou formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica) em 2013. Eu me formei com menção honrosa, distinção conferida 

aos alunos de elevado desempenho acadêmico nos Departamentos de 

Matemática e Física. 

Atualmente, eu trabalho na iniciativa privada como analista de investimentos. 

Eu possuo a certificação CNPI e estou à frente da melhor carteira de 

investimentos dos últimos 12 meses, com um rendimento de 60,3%, aferido em 

Janeiro de 2018. Mas, como um bom analista, devo lhe alertar que retorno 

passado não é garantia de retorno futuro. 

Minha grande paixão é ensinar. Eu trabalho como professor desde a minha 

formatura. Leciono Química e Matemática para turmas pré-ITA/IME e também 

tenho lecionado Matemática para concursos públicos. 

Existe um grande ditado no mundo de investimentos: “tempo é dinheiro”. 

Porém, eu considero esse ditado bastante estúpido. Quando você perde dinheiro, 

você pode recuperá-lo no futuro. Porém, o mesmo não acontece com o tempo. 

O tempo não volta e não há como recuperá-lo. O tempo é, portanto, mais 

precioso até mesmo do que o dinheiro. 
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É para isso que existe esse material em pdf. O foco desse material é ser 

objetivo e certeiro, entregar para você aquilo que você necessita para ir bem 

num certamente de alto nível. 

O último concurso foi em 2014 aplicado pela FGV. Na época, o cargo se chamava 

Analista de Controle Interno. Nesse concurso, foi cobrada a matéria de 

Estatística. 

Eu sei que Estatística é uma matéria que muitos concursos não gostam muito. 

Porém, gostaria de lhe dar uma boa notícia. 

As bancas raramente cobram essa matéria num alto nível de profundidade. As 

questões de Estatística geralmente se limitam à aplicação de fórmulas, 

principalmente no que diz respeito à Estatística Inferencial. 

Basta que você aprenda as equações e os procedimentos práticos para resolver 

os problemas. É o que chamo de “pegar o macaco”. Isso será suficiente para 

você gabaritar qualquer prova de Estatística da Área Fiscal ou de Controle. 

Por isso, esse material terá um bom número questões para que você possa 

treinar. Mas também incluiremos algumas questões mais avançadas que 

tomamos de alguns concursos mais complicados para que você não tenha 

nenhuma surpresa.  

E você não quer nenhuma surpresa no caminho da sua aprovação, não é? Por 

isso, esse material será preparado no mais alto nível, incluí grande parte das 

questões mais difíceis de diversas bancas e elaborei tantas outras com temas 

inéditos para que você não seja pego de surpresa. 

Então, vamos juntos? 

Segue o nosso cronograma previsto de aulas. Caso o nosso edital seja publicado, 

o cronograma será atualizado bem como incluiremos todos os assuntos que 

forem necessários. 

Curso: Estatística p/ APO/Recife 

Observações: 

Professor: Thiago Cardoso 

Concurso: Prefeitura do Recife 

Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento 

Banca: FCC 

Matéria: Estatística 

AULA CONTEÚDO DATA Controle 

apenas 
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do 

professor 

Aula 0 

Estatística Geral; Pesquisa 
Operacional; Técnica de 
Amostragem; Análise de Dados 

Discretos; Análise Exploratória de 
Dados; Medidas de Dispersão 

24/04  

Aula 1 

Planejamento e Pesquisa; Técnicas 
de Pesquisa; Métodos Numéricos; 

Gráficos Estatísticos; Controle 
Estatístico de Qualidade; 

15/05  

Aula 2 Medidas de Assimetria; Medidas de 
Curtose; 

05/06  

Aula 3 Cálculo de Probabilidades 26/06  

Aula 4 Teorema do Limite Central: 

Intervalos de Confiança 
17/07  

Aula 5 Testes de Hipóteses 07/08  

Aula 6 Análise de Correlação e Regressão; 
Análise das Séries Temporais; 

28/08  
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 Introdução à Estatística 

 

 Conceitos Básicos 

Alguns conceitos fundamentais que precisamos saber antes de nos 

aprofundarmos em Estatística são: 

 População: corresponde a todo o conjunto de pessoas, itens ou eventos 

sobre os quais se deseja conhecer uma determinada propriedade ou fazer 

uma inferência. 

Por exemplo, suponha que você deseja conhecer a altura média dos brasileiros. 

Nesse caso, a população será todo o conjunto de brasileiros. 

 Amostra: na maioria das situações, é inviável medir as propriedades de 

todo o conjunto em estudo. Por isso, é comum selecionar um subconjunto 

de elementos da população para realizar o estudo. Esse subconjunto é 

denominado amostra. 

Por exemplo, suponha que você é um funcionário do IBGE e fez uma pesquisa 

com várias pessoas e aferiu sua altura. 

O conjunto das pessoas que foram selecionadas para medir a altura é a amostra. 

 Unidade Amostral: é cada elemento pertence à amostra. 

Nesse caso, cada pessoa isoladamente cuja altura foi medida é uma unidade 

amostral. 

 

 Variáveis Estatísticas 

As variáveis estatísticas são características dos elementos da amostra que nos 

interessa averiguar. 

São classificadas em dois grupos principais: 

 Variáveis Qualitativas: não podem ser mensuradas numericamente e se 

baseiam em qualidades. 

 Variáveis Quantitativas: são aquelas que podem ser mensuradas 

numericamente.  

As variáveis qualitativas podem ser classificadas em: 

 Ordinais: podem ser ordenadas. Ex.: classe social (A, B, C, D ou E); grau 

de instrução (fundamental, médio ou superior); 
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 Nominativas: não podem ser hierarquizadas ou ordenadas, não 

admitindo, portanto, nenhuma comparação do tipo menor ou maior. 

Podem ser comparadas apenas por igualdade ou diferença. Ex.: cor dos 

olhos (verde, azul, castanho, preto); sexo (masculino ou feminino); 

Por sua vez, as variáveis quantitativas podem ser classificadas em: 

 Discretas: o conjunto de possíveis resultados é enumerável. Ex.: número 

de filhos (0, 1, 2, 3 etc.); número de alunos em uma sala de aula (0, 1, 

2, 3 etc.). 

 Contínuas: podem assumir qualquer número real, inclusive, números 

fracionais e irracionais. Ex.: nível de açúcar no sangue, altura. 

Um conjunto enumerável pode ser entendido como um conjunto que pode ser 

associado aos números naturais. Dessa forma, existe o primeiro, o segundo, o 

terceiro etc. 

Uma variável discreta só pode assumir um conjunto enumerável de valores. É o 

caso do número de filhos de uma pessoa. Uma pessoa pode ter 0 filhos, 1 filho, 

2 filhos, mas não pode ter 2½ filhos (dois filhos e meio). 

Por outro lado, uma variável contínua pode assumir qualquer valor em um 

intervalo de números reais. Por exemplo, a altura de uma pessoa pode ser 2m, 

mas também pode ser 1,57m, pode ser também 1,837m. E, assim, por diante. 

Dessa maneira, vamos sintetizar as quatro categorias de variáveis estatísticas. 

 

Figura 1: Categorias de Variáveis Estatísticas 

V
ar

iá
ve

is
 E

st
at

ís
ti

ca
s

Qualitativas
Ordinais

Nominativas

Quantitativas
Discretas

Contínuas

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Estatística p/ Prefeitura do Recife 
Analista de Planejamento e Orçamento 
AULA 00 | Introdução à Estatística 
Prof. Thiago Cardoso 
 

Página 9 de 95 | www.ricardoalexandre.com.br 

 

É importante destacar que a classificação de uma mesma variável pode mudar, 

dependendo do contexto da pesquisa. 

Por exemplo, a idade de uma pessoa é, a princípio, uma variável contínua. Uma 

pessoa pode ter 29 anos, 4 meses, 11 dias, 18 horas, 14 minutos e 53 segundos. 

Porém, no contexto de uma pesquisa, é bastante comum que o pesquisador 

queira anotar a idade da pessoa somente em anos. Inclusive, na maioria das 

vezes em que somos questionados a respeito da nossa idade, dissemos 

simplesmente “29 anos”. 

Imagine também que você está fazendo uma pesquisa sobre grau de instrução 

de tenentes e capitães em um quartel militar. Todos eles são formados na 

mesma instituição, portanto, não faz sentido avaliar o grau de instrução entre 

superior, médio e fundamental. 

Porém, pode fazer sentido avaliar o grau de instrução de um tenente pelo 

número de cursos diferentes que ele já participou ou pela quantidade de horas-

aula em instrução após a formatura. Nesse caso, o grau de instrução do tenente 

se transformaria em uma variável quantitativa. 

Outro conceito que precisamos conhecer é o de observação de uma variável 

estatística. A observação consiste no valor assumido daquela variável para 

cada elemento da amostra. 

Por exemplo, quando forem medidas as alturas de pessoas e obtiverem-se os 

valores: 2m, 1,57m e 1,84m. Cada uma dessas medidas corresponde a uma 

observação diferente da variável altura. 
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 Amostragem 

A amostragem é um procedimento estatístico que consiste em obter uma 

amostra representativa de uma população. 

A partir da amostra, deseja-se inferir uma informação a respeito da população. 

Por exemplo, suponha que você deseja calcular a altura média dos brasileiros. 

Para isso, você realizou uma amostragem e concluiu que a altura média de uma 

amostra de 1000 pessoas é de 1,70m. A partir disso, você infere que a altura 

média do brasileiro é também de 1,70m. 

Por enquanto, não aprenderemos a fazer inferências, dado que esse é um 

assunto da Estatística Inferencial, porém, é importante você ter noção do 

objetivo por trás de uma amostragem. 

Em geral, é necessário fazer uma amostra quando a população é muito grande 

ou difícil de se obter informações a respeito dela. Ou, ainda, quando o simples 

ato de amostrar prejudica as características da população pesquisada. 

Por exemplo, suponha que você trabalha numa empresa fabricante de carros e 

você deseja estimar a durabilidade média de uma peça, por exemplo, o freio. 

Na indústria, o que normalmente se fez é um teste de exaustão que consiste em 

simular uma situação de uso intenso daquela peça. Por meio desse teste, 

descobre-se a durabilidade dela. 

Nessa situação, é indispensável amostrar, porque, ao fazer o teste de exaustão, 

você destrói a peça e seu valor de uso. Por isso, você jamais poderia aplicar o 

teste em todas as peças produzidas pela sua fábrica. Caso fizesse, não teria mais 

nenhuma para vender.  

 

 Censo Populacional 

Em algumas situações, é adequado fazer um censo populacional. O censo 

acontece quando todos os elementos da população são medidos. 

O censo é recomendável quando: 

 A população é considerada muito pequena; 

 Suas características são de fácil mensuração; 

 Quando há necessidade de alta precisão (informação prevista na NBC-TA 

560). 

Pense que você é um professor e deseja saber o desempenho médio dos seus 

alunos em um simulado. 
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Nesse caso, a sua população de alunos é muito pequena. Por exemplo, nas 

minhas turmas de Pré-ITA, eu costumo fazer muitas estatísticas a respeito do 

desempenho deles nos simulados para entender quais assuntos eles têm mais 

dificuldades. Essas turmas geralmente possuem cerca de 40 alunos. 

Além disso, os dados são de muito fácil mensuração. Como sou eu que corrijo 

as provas, eu tenho acesso direto a eles. Mas, mesmo que não fosse, poderia 

pedir à coordenação que, gentilmente, me liberaria. 

Quando os dados são de fácil mensuração e trabalho, é comum fazer o censo, 

ainda que a população seja relativamente grande. 

Por exemplo, suponha que você esteja fazendo estatísticas sobre a nota dos 

alunos do ENEM, que teve 6,1 milhões de inscrições em 2017. 

Apesar de o número de a população de alunos ser muito grande, caso você 

trabalhe na banca organizadora do ENEM, você poderá ter acesso aos dados e 

poderá calcular a média considerando todos os alunos com relativa facilidade 

usando um computador. 

Por fim, quando é necessária alta precisão, é comum fazer o censo, ainda que 

os custos sejam significativos. O exemplo de censo de larga escala mais 

conhecido é o censo do IBGE que busca conhecer toda a população brasileira e 

suas características. 

A cada 10 anos, pesquisadores do IBGE são enviados em busca de todos os 

habitantes do Brasil para fazer sua pesquisa com a população. 

Certamente, o censo brasileiro é apenas teórico, pois é impossível fazer a 

pesquisa com os mais de 200 milhões de habitantes que aqui existem. 

 

 Risco de Amostragem 

O risco de amostragem consiste na probabilidade de obter uma conclusão com 

base na amostra diferente do que seria obtida caso fosse avaliada toda a 

população. 

Por exemplo, se o objeto de sua pesquisa for a altura média do brasileiro, existe 

uma probabilidade, ainda que pequena, de que você seleciona uma amostra de 

1000 pessoas que tenha uma altura média de 2,00 metros. E essa probabilidade 

existe, mesmo que você faça uma amostragem seguindo todas os passos 

recomendados. 

Grave a informação de que ainda que todos os critérios estatísticos tenham sido 

aplicados corretamente na seleção da amostra, ainda assim é impossível 
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eliminar completamente o risco de amostragem. É possível apenas mitigar, 

controlar ou reduzir a níveis aceitáveis. 

A probabilidade existe porque a amostra é aleatória, portanto, realmente pode 

não refletir a população como um todo. 

Esse é um assunto que será mais detalhado quando estudarmos Testes de 

Hipóteses, caso esteja previsto no seu edital. 

O principal risco de amostragem, no entanto, deriva do fato de que o método de 

amostragem não foi apropriado. 

Por exemplo, se você deseja estudar o tamanho médio dos peixes no oceano e 

jogar uma rede de pescar sobre o oceano, você obterá uma amostra de peixes. 

Nessa amostra, você concluirá que não existem peixes de tamanho menor que 

os buracos na sua rede. 

Esse é um grande problema a respeito de pesquisas sobre sonegação fiscal. Com 

base em uma amostra de empresas, é muito difícil determinar quais realmente 

sonegaram impostos, pois esses dados serão bastante escondidos, 

principalmente dos pesquisadores.  

 

 Amostragem Casual 

A amostragem casual é qualquer procedimento de amostragem que garante que 

todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade de serem 

selecionados para a amostra. 

Grave isso, pois é bastante importante para diferenciar de um processo de 

amostragem não-casual. 

São três tipos principais de amostras: 

 

 Amostra Aleatória Simples (AAS) 

É o tipo mais importante de amostras na Estatística. Utilizam-se números 

aleatórios para selecionar os elementos da amostra. 

Por exemplo, suponha que você deseja fazer uma pesquisa sobre a altura média 

do brasileiro. 

Para isso, você poderia, por exemplo, pegar todos os CPF das pessoas e fazer 

um sorteio das pessoas pelo número de CPF. 

O método de sorteio deve garantir que todos os indivíduos tenham a mesma 

probabilidade de serem selecionados. Uma maneira bem simples de fazer isso é 

usando a função ALEATÓRIO.ENTRE() no Excel. 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Estatística p/ Prefeitura do Recife 
Analista de Planejamento e Orçamento 
AULA 00 | Introdução à Estatística 
Prof. Thiago Cardoso 
 

Página 13 de 95 | www.ricardoalexandre.com.br 

Essa função gera números inteiros aleatórios em um intervalo definido pelo 

usuário e pode ser usada para fazer sorteios e também criar amostras. 

 

 Amostra Aleatória Estratificada 

Trata-se de um aperfeiçoamento da amostra aleatória simples. 

Consiste em dividir a sua população em estratos. Os estratos devem ser reunidos 

por características em comum, de modo que sejam mais homogêneos que a 

população inteira. 

Por exemplo, no caso de altura média, o pesquisador poderia dividir a amostra 

por classe social. É natural supor que a altura de uma pessoa seja influenciada 

pela sua classe social. 

Por isso, você poderia criar cinco estratos: classe A, B, C, D e E. 

É importante, ainda, citar que o número de elementos selecionados em cada 

estrato deve ser proporcional ao tamanho do estrato. Isso serve para garantir 

que todos os elementos da população tenham a mesma possibilidade de ser 

selecionado para a amostra. 

Por exemplo, se você deseja construir uma amostra de 1000 pessoas e se os 

estratos tiverem a seguinte proporção em relação à população. 

Tabela 1: Número de Elementos extraídos de cada estrato em uma Amostra Aleatória Estratificada 

Estrato Proporção Número de Elementos da Amostra 

A 5% 50 

B 10% 100 

C 25% 250 

D 30% 300 

E 20% 200 

  

A amostra aleatória estratificada (AAE) terá um custo maior que a simples, 

porque você precisará conhecer melhor a sua população. Fazer um estudo prévio 

sobre quais fatores podem influenciar no seu objeto de estudo. 

Por exemplo, no caso da altura média, tivemos que fazer um estudo sobre alguns 

fatores que influenciam nessa grandeza, por exemplo, a classe social. 
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 Amostra Aleatória por Conglomerados (AAC) 

Na amostra aleatória por conglomerados, divide-se a população em grupos, 

porém, bem menores que um estrato. Em geral, a amostra será um 

conglomerado inteiro. 

Por exemplo, na pesquisa da altura média em Recife, uma forma de estratificar 

seria dividir em bairros de acordo com a classe social. Ter-se-ia as áreas nobres 

e as áreas menos nobres. 

Um conglomerado seria, em vez de um bairro, pequenos quarteirões. 

Dessa maneira, as amostras seriam compostas quarteirões espalhados na 

cidade. 

Os quarteirões devem ser selecionados por números aleatórios, de modo a se 

conservar a característica de que todos os elementos da população têm a mesma 

probabilidade de serem selecionados para a amostra. 

Esse procedimento de amostragem é muito simples de fazer, por isso, será 

menos custos. Porém, tenderá a oferecer resultados inferiores à Amostra 

Aleatória Simples (AAS). 

Há, portanto, um tradeoff entre custo e qualidade dos resultados obtidos. 

 

 Amostra Aleatória Sistemática (AAS) 

Na amostragem aleatória sistemática, apenas o primeiro elemento da amostra  

é escolhido aleatoriamente. 

Todos os demais são escolhidos somando uma razão constante. 

Por exemplo, supondo que você tenha uma população de 1000 indivíduos e que 

deseja escolher 10 delas para uma amostra. 

Você dividirá a amostra em 10 grupos de 100 elementos. No primeiro grupo, 

fará um sorteio e retirará, por exemplo, o número 31. 

A partir daí, todos os números serão selecionados a partir do primeiro somando 

10 em 10. 

Sendo assim, a sua amostra será composta pelos elementos {31, 131, 231, 331, 

…, 931}. 

Pense, por exemplo, que você deseja pesquisar sobre a idade das pessoas que 

compareceram a um show. 
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Você terá uma lista em ordem de data da compra do ingresso pelas pessoas. O 

que você poderá fazer é simplesmente sortear uma pessoa para ligar e 

responder a pesquisa, por exemplo, a número 31. 

E todas as demais da amostra serão chamadas de 100 em 100, ou seja, você 

chamará a número 131, 231 e, assim, por diante. 

A amostra aleatória sistemática será, portanto, mais fácil e mais barata de fazer. 

Em geral, ela produzirá resultados inferiores aos demais tipos de amostras, 

porém, apresenta resultados semelhantes quando a posição do elemento na 

amostra não influencia nas suas propriedades. 

No caso da lista de pessoas que compraram o ingresso do show, é bem provável 

que a AAS produza resultados muito bons, porque o fato de uma pessoa ter sido 

a 45ª ou a 96ª a comprar o ingresso provavelmente influenciará pouco a sua 

idade. 

É bem verdade que você pode supor que uma pessoa mais jovem se disporia a 

ficar horas na fila para ser a primeira a comprar. E, sim, isso seria uma falha 

que prejudicaria a AAS. 

Por outro lado, quando se tem uma propriedade que depende bastante da 

localização de um indivíduo na amostra, por exemplo, a altura média das 

pessoas que depende bastante da região em que ela vive, não é recomendável 

fazer uma AAS, devendo-se preferir uma amostra estratificada. 

 

 Exemplo de Amostragem Estatística 

Para facilitar o seu entendimento, considere uma população de 108 elementos. 

 

Vamos fazer uma amostragem de 21 elementos dessa população. 
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Com o auxílio do Excel, gerei 21 números aleatórios que forneceram a seguinte 

amostra aleatória simples. 

 

Figura 2: Amostra Aleatória Simples de 21 Elementos 

Depois, eu dividi a população em três estratos: um com 20 elementos, outro 

com 35 elementos e outro com 53 elementos. Como o número de elementos na 

amostra deve ser proporcional ao tamanho do estrato, o primeiro estrato teve 4 

elementos selecionados, o segundo teve 7 e o terceiro teve 10. 

É verdade que não ficou uma proporção exata, porém, não seria possível 

selecionar um número fracionário de elementos de um estrato. Por isso, tivemos 

que aproximar para números inteiros. 

De qualquer modo, a amostra aleatória estratificada ficou da seguinte maneira. 

 

Figura 3: Amostragem Aleatória Estratificada 
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No caso da amostragem aleatória por conglomerados, a amostra consistiu de 

pequenos conglomerados selecionados aleatoriamente por toda a população. 

 

Figura 4: Amostragem Aleatória por Conglomerados 
 

Por fim, na amostragem sistemática, somente o primeiro elemento foi escolhido 

aleatoriamente. Todos os demais foram escolhidos somando-se uma razão 

constante, no caso, 5 à posição do primeiro elemento. 

 

Figura 5: Amostragem Aleatória Sistemática 

 

 Amostragem Não-Casual 

A amostragem não-casual é todo processo de amostragem que não garante que 

todos os elementos tenham a mesma probabilidade de serem chamados. 
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Os processos de amostragem não-casual são disparados os mais comuns, pois 

a aleatoriedade é realmente custosa. Porém, é importante deixar claro que a 

não-casualidade cria um viés na sua pesquisa e pode afetar os seus resultados. 

O viés consiste em uma tendência de que a amostra selecionada produza 

conclusões diferentes do que seria observado para o restante da população. 

Veremos exemplos disso nas explicações adiante. 

 

 Amostragem ao Acaso 

Na amostragem ao acaso, os elementos são selecionados ao critério, porém, 

sem nenhum critério estatístico. 

Lembra bastante a amostra aleatória simples, porém, não é utilizado nenhum 

critério estatístico que garanta a equiprobabilidade. 

Por exemplo, pense em 6 números de 1 a 100. 

Ao fazer isso, você criou uma amostragem ao acaso. Você simplesmente disse 

alguns números que vieram na sua cabeça e eles compuseram a sua amostra. 

Por exemplo, se eu fizesse esse experimento, eu provavelmente diria vários 

números primos, pois eu pesquiso bastante sobre esse assunto nas minhas 

horas vagas. Só para você ter uma ideia, eu me formei na turma 13 (número 

primo), morei três anos no apartamento 113 (número primo). Depois que me 

formei, eu me mudei para Recife e atualmente moro na casa de número 71 que 

também é primo. 

Por outro lado, ao fazer essa pesquisa com pessoas formadas em Humanas ou 

em Saúde, é bem provável que elas digam números pequenos. Essas pessoas 

provavelmente não lidam frequentemente com números grandes no seu dia-a-

dia. E, por isso, dificilmente pensariam em números como 73 magicamente. 

Um exemplo mais prático de uma amostragem ao acaso é o que acontece 

também quando um pesquisador fica em uma esquina e seleciona as pessoas 

que passam por ele para fazer uma entrevista. 

Nesse caso, as pessoas são selecionadas ao acaso, porém, não há nenhum 

critério estatístico para a sua escolha. 

Por exemplo, se o pesquisador ficou na esquina de uma farmácia, é provável 

que ele inclua em sua amostra um número maior de pessoas de idade mais 

avançada. 

Caso ele fique numa esquina de uma loja de açaí, é provável que ele se depare 

com pessoas mais jovens. 
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Por isso, uma recomendação muito comum aos pesquisadores é mudar de local 

constantemente a fim de diminuir esse tipo de viés na sua pesquisa.  

 

 Amostragem por Quotas 

A amostragem por quotas corresponde à versão não-casual da amostragem 

aleatória estratificada. 

Nesse caso, a população é dividida em quotas. As quotas são semelhantes aos 

estratos e devem ser mais homogêneos que a população como um todo. 

A diferença entre a AAE e a amostra por quotas é que, dentro de cada quota, 

será feita uma amostragem ao acaso. 

Por exemplo, suponha que você deseja fazer uma pesquisa sobre a altura média 

do brasileiro. 

Nesse caso, você sabe que a altura média das pessoas em um bairro de classe 

alta, como Casa Forte, em Recife, tende a ser maior que a altura média das 

pessoas que moram em um bairro de classe baixa, como Jordão. 

Então, você colocará um pesquisador em Casa Forte e outro no Jordão. Cada 

pesquisador ficará em uma esquina desses bairros e selecionará pessoas ao 

acaso que passaram por eles. 

Vamos esquematizar para você não esquecer. É importante você entender bem 

a diferença entre amostragem ao acaso e amostragem aleatória simples. Caso 

fique alguma dúvida, releia os trechos em que falamos sobre esses dois 

processos. 
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Figura 6: Amostragem por Quotas e Estratificada 
 

 

 Seleção Voluntária 

Nesse tipo de amostragem, todos os elementos da população são convidados 

para participar da pesquisa. No entanto, nem todos respondem a pesquisa, 

somente alguns se voluntariam. 

Por exemplo, suponha que você deseja saber qual o gênero de filme que os 

frequentadores de uma sala de cinema mais gostam. 

Você pode enviar um e-mail a todos as pessoas que foram a essa sala nos 

últimos meses. Dessas pessoas, algumas vão responder, outras não. 

É importante destacar que algumas pessoas terão maior probabilidade de 

pertencerem à sua amostra, por isso, a amostragem é não-casual. 

Por exemplo, se um executivo bastante ocupado foi à sua sala de cinema, é 

pouco provável que ele queira dedicar tempo a responder sua pesquisa, ainda 

que ele goste bastante de cinema. 

Por outro lado, algumas pessoas simplesmente gostam de responder pesquisas 

como passatempo. É só você o sucesso que brincadeiras de quizzes em que você 

responde algumas perguntas e o quiz retorna, por exemplo, qual celebridade 

você seria fazem sucesso no Facebook. 

Por conta disso, o especialista em marketing digital Ryan Deiss adverte que fazer 

pesquisas entre seus clientes nem sempre é efetivo. Segundo Deiss, os seus 
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melhores clientes estão frequentemente muito ocupados e que a maior parte 

das respostas será de curiosos, não de verdadeiros compradores. 

A crítica de Ryan Deiss, na verdade, revela uma das principais desvantagens da 

amostragem não-casual. Esses procedimentos têm uma maior tendência a 

produzir um viés estatístico. 

 

A seguir, temos vários exercícios sobre amostragem. Gostaria de comentar que 

muitas dessas questões foram cobradas em provas de Auditoria ou Auditoria 

Governamental. 

Eu utilizei questões dessa matéria também, porque a Auditoria cobra 

amostragem de maneira muito mais frequente e profunda do que a matéria de 

Estatística. 

 

 (CESPE – TCDF – 2011) Embora a amostra seja selecionada 

cientificamente e o emprego da amostragem estatística seja recomendável 
quando os itens da população apresentem características homogêneas, 

permanece a possibilidade de a conclusão obtida com base na amostragem ser 
diferente daquela que seria conseguida se 100% 1da população fosse 

examinada pelo mesmo procedimento de auditoria. 
 

Comentários: Realmente, essa questão não tem cara de uma questão de 

prova de Matemática, não é? 

De qualquer forma, é muito importante você entender a Estatística não só de 

forma de fazer contas. É importante também entender a teoria da matéria. 

O risco de amostragem consiste na probabilidade de se obter uma amostra 

que não seja representativa da população, de modo que a conclusão a que o 

auditor chegue com base naquela amostra seja diferente da conclusão a que 

o mesmo auditor chegaria caso analisasse a população inteira. 

Por melhor que seja a amostragem, não é possível eliminar esse risco. É 

possível apenas diminuir e manter em níveis controlados e aceitáveis. 

 

Questão 1: Certo 

 (CESPE – Telebrás – 2013) O risco de amostragem está relacionado, 

entre outras hipóteses, com a possibilidade de que uma amostra tenha sido 
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selecionada com base em critérios estatísticos corretos, mas que não é 

adequada para representar a população. 
 

Comentários: De fato, ainda que sejam aplicados os critérios estatísticos 

perfeitamente, ainda há um risco de que a amostra selecionada não seja 

adequada para representar a população. É simplesmente impossível eliminar 

essa realidade. 

 

Questão 2: Certo 

 (FCC – TRE/SP – 2012) A técnica de amostragem que consiste em 

dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de 
unidades de amostragem com características semelhantes é denominada 

amostragem: 
a) randômica; 

b) estratificada; 
c) de seleção em bloco; 

d) aleatória; 

e) de seleção com base na experiência do auditor. 
 

Comentários: O estrato é exatamente um subconjunto da população, cujos 

elementos apresentem características mais homogêneas do que a população 

inteira. 

 

Questão 3: B 

 (CESPE – TJ-ES – 2011 – Analista Judiciário – Estatística) Tanto 
na amostragem estratificada quanto na amostragem por conglomerados, a 

população é dividida em grupos. Na amostragem por conglomerados, de cada 
grupo seleciona-se um conjunto de elementos; na amostragem estratificada, 

devem-se selecionar quais estratos serão amostrados e, desses, observar 
todos os elementos. 
 

Comentários: A questão inverteu os conceitos. Na amostragem estratificada, 

deve-se fazer uma seleção (amostra) de um conjunto menor de elementos. 

Por outro lado, na amostragem por conglomerados, em regra, o conglomerado 

inteiro é selecionado. 

 

Questão 4: Errado 
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 (VUNESP/TJ-SP/2015) Quando a auditoria é feita por amostragem, 

se o método utilizado para essa amostragem é a seleção sistemática, então a 
seleção de itens é: 

a) por meio da seleção de um ou mais blocos contíguos da população. 

b) de tal forma que assegure que todos tenham idêntica 
probabilidade de serem selecionados. 

c) a critério do auditor, com base em sua experiência. 
d) com base em valores monetários. 

e) procedida de tal maneira que haja sempre um intervalo constante 
entre cada item selecionado. 

Comentários: Na amostragem sistemática, apenas o primeiro elemento é 

escolhido aleatoriamente. Os demais são obtidos a partir do primeiro 

somando-se uma razão constante. 

Portanto, o intervalo entre dois itens selecionados é constante no caso dessa 

amostragem. 

O item a) refere-se à amostragem por conglomerados. O item b) é uma 

característica comum a todos os métodos causais ou estatísticos de seleção. 

O item c) refere-se à amostragem não-casual e o item d) não tem nenhuma 

relação com as técnicas que estudamos. 

Entendo que caberia recurso pedindo que o item b) também fosse considerado 

correto. Porém, de fato, a melhor resposta é a letra e), pois é a única que 

realmente caracteriza a amostragem sistemática. 

 

Questão 5: E 

 (FCC – ISS/SP – 2012) A estratificação da amostra pode ser útil 

quando: 
a) superar a 100 unidades a quantidade de itens que compõem a 

amostra; 
b) existir risco de mais de 10% da amostra conter erros; 

c) houver uma grande amplitude nos valores dos itens a serem 
selecionados; 

d) for identificada uma linearidade nos valores dos itens a serem 

selecionados; 
e) for pequeno o número de itens que compõem a amostra. 

 

Comentários: Quando a população é bastante heterogênea, ou seja, há uma 

grande amplitude nos valores dos itens a serem selecionados, é conveniente 

realizar o processo de estratificação. 

Vale lembrar que o objetivo de estratificar é justamente criar grupos mais 

homogêneos que a população inteira. 
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Questão 6: C 

 (FUNIVERSA – CEB – 2010 – Estatístico) Para saber das condições 

dos animais de uma fazenda, será realizada uma pesquisa por amostragem 
estratificada, a partir de uma amostra de 15 animais. A tabela seguinte 

apresenta o efetivo de animais dessa fazenda. 

 
Com base nessas informações, a quantidade de bovinos e suínos que serão 

usados na pesquisa é de: 
a) 5 

b) 6 
c) 7 

d) 8 
e) 9 

 

Comentários: Na amostragem estratificada, o número de elementos 

presentes na amostra é proporcional ao tamanho do estrato. 

O tamanho da população é de: 

𝑁 = 80 + 300 + 120 + 150 + 250 = 900 

Portanto, a população é composta por 900 animais. Porém, a parte referente 

aos bovinos e suínos corresponde a uma porção inferior do plantel. 

𝐵 + 𝑆 = 300 + 250 = 550 

Sendo assim, como a amostra é composta por 15 elementos, temos que o 

total de 900 animais será representado por esses 15. A questão deseja saber 

quantos animais virão do estrato bovinos mais suínos que possui 550 

elementos. Devemos fazer a conta proporcional. 

𝑛 =
550

900
. 15 =

550

60
=

55

6
≅ 9 
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Questão 7: E 

 (FEPESE – ISS/Criciúma – 2017 – AFTM) Uma agência de 

publicidade quer estimar o grau de preferência entre dois produtos (A e B) 
concorrentes pelos usuários do cartão-fidelidade de uma certa rede de 

supermercados. Para isso, realizará uma sondagem junto a uma população de 
amostra dos usuários do cartão.  

Os usuários selecionados terão de escolher uma das seguintes opções: 
 Não tenho preferência entre (ou não uso) esses produtos  

 Prefiro o produto A  
 Prefiro o produto B  

Para selecionar a amostra, a agência deve decidir entre um dos seguintes 
métodos de amostragem:  

 Método 1: selecionar aleatoriamente, no cadastro de usuários do 

cartão, 100 usuários de cartão de crédito e lhes enviar uma enquete.  
 Método 2: com base no cadastro, organizar os clientes da rede de 

supermercados em grupos de acordo a faixa etária e então selecionar 
100 usuários do cartão-fidelidade aleatoriamente e de forma 

proporcional à quantidade de clientes em cada faixa etária considerada.  
 Método 3: convidar por meio de e-mail cada usuário do cartão para que 

participe da pesquisa de opinião, e utilizar como população de amostra 
os usuários que se disponibilizarem a responder o questionário.  

Os métodos descritos acima são, respectivamente:  
a) 1 e 2: amostragem casual simples; 3: amostragem não casual  

b) 1: amostragem casual simples; 2 e 3: amostragem não casual  
c) 1 e 2: amostragem casual estratificada; 3: amostragem não casual  

d) 1 e 3: amostragem casual simples; 2: amostragem não casual  
e) 1: amostragem casual simples; 2: amostragem casual 

estratificada; 3: amostragem não casual  
 

Comentários: O primeiro método é exatamente uma amostra aleatória 

simples. Os elementos da amostra são selecionados casualmente por números 

aleatórios, sem nenhuma preocupação de dividir a amostra em grupos 

homogêneos. 

No segundo método, foi feita uma estratificação com base na faixa etária do 

cliente. De fato, a faixa etária tende a influenciar na forma como os clientes 

utilizam seu cartão fidelidade. 

Portanto, ao se dividir os clientes por faixa etária, realmente se obtém grupos 

mais homogêneos do que a população inteira. Portanto, trata-se de uma 

amostragem casual estratificada.  

Finalmente, no terceiro método, há o risco de que alguns elementos da 

população tenham menor disposição para responder o formulário. Por 

exemplo, um executivo bastante ocupado terá menor disposição para 
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preencher essa pesquisa, portanto, terá menor probabilidade de pertencer à 

amostra. 

Trata-se, portanto, de uma amostragem não casual. 

 

Questão 8: E 

 (FGV – Hemocentro/SP – 2013) O método de seleção de amostras 
em que a quantidade de unidades de amostragem na população é dividida pelo 

tamanho da amostra para dar um intervalo de amostragem é uma seleção: 
a) aleatória. 

b) sistemática. 
c) ao acaso. 

d) de bloco. 
e) de unidade monetária 

 

Comentários: Na amostragem sistemática, somente o primeiro elemento é 

selecionado por números aleatórios. Os demais são selecionados por meio da 

adição de uma razão constante, também conhecida como intervalo de 

amostragem. 

 

Questão 9: B 

 (FGV – Senado Federal – 2008 – Estatístico) A respeito dos 

principais tipos de amostragem, é correto afirmar que: 

a) a amostragem sistemática possui um viés sistemático devido ao 
processo de seleção. 

b) na amostragem aleatória estratificada há a possibilidade de que 
nenhuma unidade de um ou mais estratos sejam selecionadas.  

c) na amostragem de conglomerados em dois estágios não é possível 
encontrar a probabilidade de que duas ou mais unidades de 

segundo estágio seja incluída na amostra. 
d) na amostragem de conglomerados todos os conglomerados são 

sempre selecionados. 
e) a amostragem estratificada é geralmente mais eficiente do que a 

amostragem aleatória simples de mesmo tamanho. 
 

Comentários: Uma questão bastante difícil sobre o assunto amostragem. 

A amostragem sistemática não possui nenhum viés, tendo em vista que é um 

procedimento casual. 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Estatística p/ Prefeitura do Recife 
Analista de Planejamento e Orçamento 
AULA 00 | Introdução à Estatística 
Prof. Thiago Cardoso 
 

Página 27 de 95 | www.ricardoalexandre.com.br 

Na amostragem estratificada, o número de elementos de cada estrato 

selecionados para a amostra é proporcional ao tamanho do estrato. Portanto, 

não é possível que um estrato não tenha representação na amostra. 

No caso da amostragem por conglomerados, é sim possível calcular essa 

probabilidade. A propósito, a probabilidade de que cada elemento pertença à 

amostra é igual. Portanto, a c também está errada. 

Ainda sobre a amostragem por conglomerados, todos os elementos de um 

conglomerado são selecionados para a amostra. Porém, nem todos os 

conglomerados necessariamente participam dela. 

Por exemplo, é como se você dividisse a população de uma cidade em 

quarteirões. A sua amostra seria alguns desses quarteirões. 

Por fim, como já vimos, realmente a amostragem estratificada tende a ter um 

custo maior, porém, é mais eficiente que a amostragem simples. 

 

Questão 10: E 

 (FGV – IBGE – 2016 – Tecnologista – Estatística) A elaboração do 
Plano Amostral de uma pesquisa de campo demanda três especificações: a 

unidade amostral, a forma de seleção da amostra e o tamanho da amostra. 
Para seleções de natureza aleatórias, existem algumas alternativas, sobre as 

quais é correto afirmar que:  

a) a amostragem estratificada divide a população em grupos que 
devem ser os mais heterogêneos possíveis para algum atributo da 

população;  
b) a amostragem sistemática é realizada em dois estágios, sendo que 

apenas no segundo se chega a unidade amostral;  
c) na amostragem estratificada proporcional, o número de elementos 

da amostra, em cada estrato, é proporcional ao tamanho do 
estrato; 

d) na amostra aleatória simples, as probabilidades de seleção dos 
indivíduos da população podem ser diferentes, porém devem ser 

conhecidas;  
e) na amostragem por cotas, a probabilidade de seleção deve ser 

proporcional ao tamanho da cota, essa determinada de forma 
aleatória.  

 

Comentários: Mais uma questão cheia de complicações sobre amostragem. 

Na amostragem estratificada, a população é dividida em grupos que devem 

ser mais homogêneos que a população inteira. Quanto mais homogêneos 
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forem os grupos, mais efetiva será essa amostra. Portanto, o erro da letra a) 

é dizer que os grupos são heterogêneos. 

Por outro lado, o número de elementos de cada estrato presentes na amostra 

deve ser proporcional ao tamanho do estrato. Logo, a letra c) está correta. 

Na amostragem aleatória simples, a probabilidade de seleção de todos os 

indivíduos da população deve ser necessariamente igual. Portanto, a letra d) 

está errada. 

A amostragem sistemática realmente é feita em duas etapas. Na primeira, faz-

se uma seleção aleatória de um indivíduo da amostra. Todos os demais são 

selecionados adicionando uma razão constante. 

Sendo assim, o erro da letra b) é que em ambas as etapas se chega a uma 

unidade amostral. 

Por fim, na amostragem por cotas, a cota não é aleatória. Também não se 

pode dizer que a probabilidade de seleção do elemento é proporcional ao 

tamanho da cota. 

Ela é semelhante à amostragem estratificada, porém, a seleção dentro de cada 

estrato ou cota é feita ao acaso, e não por uma amostragem estatística. 

Questão 11: C 
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 Medidas de Posição 

A medida de posição é um número representativo de uma amostra. 

Por exemplo, suponha que um pesquisador fez uma pesquisa sobre a idade de 

vários indivíduos anotando os seguintes resultados: {28, 27, 28, 36, 34, 51, 43, 

29, 32, 38} 

Uma medida de posição é um número que, sozinho, representa essa amostra. 

Os valores mais conhecidos são três: média, moda e mediana. 

 

 Média 

A média leva em conta todos os elementos de sua amostra. São três formas de 

calcular. 

 Média Aritmética:  

É a mais comum, sendo simplesmente a soma de todos os elementos da amostra 

divididos pelo número de elementos. 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑁

𝑁
=

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Você deve ter achado estranho o sigma gigante que colocamos na igualdade ao 

lado direito. Porém, é importante que você se acostume com esse tipo de 

notação. 

O sigma representa um somatório de forma mais compacta. As notações i=1 

embaixo e N em cima devem ser lidas como “o somatório dos xi em que i vai de 

1 a N.” 

Sendo assim, temos que: 

∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑁 

É importante você se acostumar com essa notação de somatório, pois algumas 

bancas gostam de colocar o sigma em provas de Estatística, então você precisa 

estar preparado para lidar com isso, ok? 

Vejamos um exemplo mais simples envolvendo o operador sigma. 

∑ 𝑖2

4

𝑖=1
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Nesse caso, temos o somatório dos i², em que i vai de 1 a 4. Esse somatório 

será, portanto, igual a: 

∑ 𝑖2

4

𝑖=1

= 12 + 22 + 32 + 42 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30 

Não tenha medo dos somatórios. As questões que os envolvem costumam ser 

bastante diretas. 

Agora, calculemos a média aritmética das idades dos alunos da amostra 

selecionada. 

{28, 27, 28, 36, 34, 51, 43, 29, 32, 38} 

Como são 10 elementos na amostra, temos que a média aritmética é 

simplesmente a soma de todos os elementos dividida por 10. 

�̅� =
28 + 27 + 28 + 36 + 34 + 51 + 43 + 29 + 32 + 38

10
=

346

10
= 34,6 

Portanto, a média aritmética é 34,6 anos. 

A média aritmética é a medida de posição mais importante e, por isso, também 

tem vários nomes. Pode ser conhecida também como esperança ou valor 

esperado. Temos também as seguintes representações que são importantes de 

saber: 

𝐸[𝑋] = 𝜇𝑥 =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

 

 Média Geométrica: a média geométrica consiste na raiz N-ésima dos 

produtos dos N termos. 

�̅� = √𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑁
𝑁  

Para o caso da amostra de 10 elementos que mostramos anteriormente: 

�̅� = √28.27.28.36.34.51.43.29.32.38
10

= 33,9 

 

Portanto, a média geométrica é de 33,9 anos. 

Em termos práticos, é muito difícil que uma questão de prova cobre uma média 

geométrica com mais de dois termos, porque não faz sentido você ter que extrair 

uma raiz de índice 10 durante uma prova de concurso. 
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No entanto, é importante saber que a média geométrica existe e, 

principalmente, saber a desigualdade das médias.  

 

 Média Harmônica: a média harmônica consiste no inverso da média 

aritmética dos inversos. 

1

�̅�
=

1
𝑥1

+
1
𝑥2

+ ⋯ +
1

𝑥𝑁

𝑁
 

Façamos, agora, o cálculo da média harmônia da amostra em apreço nesse 

material. 

1

�̅�
=

1
28

+
1

27
+

1
28

+
1

36
+

1
34

+
1

51
+

1
43

+
1

29
+

1
32

+
1

38
10

≅
0,3

10
 

∴ �̅� ≅
10

0,3
≅ 33,3 

 

 Desigualdade das Médias: em uma amostra qualquer, a média 

aritmética é sempre superior à média geométrica que é superior à média 

harmônica.  

𝑀𝐴 ≥ 𝑀𝐺 ≥ 𝑀𝐻 

A igualdade somente se verifica quando a amostra for composta por todos os 

elementos iguais.  

Sendo assim, se a amostra tiver pelo menos um elemento distinto dos demais, 

pode se afirmar que a média aritmética será maior que a geométrica que será 

maior que a harmônica. 

Por conta disso, na escola, utiliza-se a média aritmética, pois ela permite que os 

alunos tenham melhores resultados. Isso facilita bastante que eles passem de 

ano. 

Um caso particular dessa relação acontece quando a amostra é composta por 

apenas dois elementos. Para a Estatística, esse é um caso irrelevante, pois as 

nossas amostras serão bem longas, porém, isso pode ser abordado em questões 

de Probabilidade. 

Quando a amostra é composta por apenas dois elementos, tem-se que a média 

geométrica é a média da aritmética com a harmônica. Vejamos. 

A média geométrica é a raiz quadrada do produto dos dois elementos, portanto: 
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𝑀𝐺2 = 𝑥1𝑥2 

Por outro lado, a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. 

1

𝑀𝐻
=

1
𝑥1

+
1
𝑥2

2
=

𝑥1 + 𝑥2

2𝑥1𝑥2
 

Note que a média aritmética (MA) acabou de aparecer no lado direito. 

1

𝑀𝐻
=

𝑀𝐴

𝑀𝐺2
∴ 𝑀𝐺2 = 𝑀𝐴. 𝑀𝐻 ∴ 𝑀𝐺 = √𝑀𝐴. 𝑀𝐻 

 

 Média Aritmética Ponderada 

É bastante comum a apresentação de dados categorizados, ou seja, separados 

em categorias. Vejamos um exemplo. 

Foi feita uma pesquisa sobre o número de filhos que várias pessoas casadas 

possuíam e chegou-se ao seguinte resultado. 

 

Figura 7: Gráfico sobre o Número de Filhos de Diversos Casais 

O histograma da Figura 7 é bastante simples de entender. Dentre as pessoas 

pesquisadas, 4 pessoas não possuem filhos, 5 pessoas possuem 1 filho, 7 

pessoas possuem 2 filhos, 3 pessoas possuem 3 filhos, nenhuma pessoa possui 

nenhum filho e 1 pessoa possui 5 filhos. 
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Quando se tem um gráfico desse gênero, para se calcular o número de filhos 

médio das pessoas entrevistas, deve-se utilizar as frequências de cada uma das 

classes como peso para a média. Em outras palavras:  

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑁
𝑖=1

 =
4.0 + 5.1 + 7.2 + 3.3 + 0.4 + 1.5

4 + 5 + 7 + 3 + 0 + 1
=

33

20
= 1,65 

 

 Sensibilidade 

A média envolve todos os elementos da amostra. Por isso, é bastante sensível à 

presença de um outlier. O outlier é um elemento que destoa dos demais. 

Por exemplo, suponha que tenha sido introduzida na amostra anterior uma 

pessoa que tivesse 20 filhos. Essa pessoa tem um número de filhos muito 

superior às demais. O que aconteceria com a média? 

�̅� =
4.0 + 5.1 + 7.2 + 3.3 + 0.4 + 1.5 + 1.20

4 + 5 + 7 + 3 + 0 + 1 + 1
=

53

21
= 2,65 

Percebeu o que aconteceu? 

Com a adição de um único elemento à amostra, a média passou de 1,65 para 

2,65 – um aumento bastante expressivo. 

Quando existem outliers, a média pode ser bastante enganadora.  

Imagine que você esteja procurando uma escola de ensino médio para seu filho 

e você procura informações sobre a renda média dos ex-alunos daquela 

instituição. 

Durante suas pesquisas, você encontra que o salário médio dos alunos recém-

formados que vieram da Lakeside High School é um número impressionante, 

superior a US$2 milhões por ano. 

Após constatar essa quantia inigualável, você fica entusiasmado e procura um 

meio de colocar o seu filho para estudar nessa escola a todo custo. Você já 

começa a imaginar o seu filho dirigindo uma Lamborghini dentro de alguns anos. 

Até que você descobre que, por coincidência, Bill Gates e Paul Allen, ambos 

multimilionários, foram ex-alunos dessa instituição. 

Dessa maneira, realmente não é estranho que o salário médio dos alunos 

daquela escola seja superior a US$2 milhões por ano. Trata-se de uma pequena 

escola que teve dois alunos que se tornaram multimilionários. 

Ainda que todos os demais ex-alunos daquela instituição estivessem 

desempregados e sem gerar nenhuma renda, somente esses dois elementos 
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seriam suficientes para levar o salário médio às alturas, como aconteceu nessa 

ilustração. 

Portanto, a informação de que o salário médio dessa escola é altíssimo não quer 

dizer nada sobre a qualidade dessa escola. Porém, revela algo muito 

interessante sobre a média: ela é sensível à presença de valores extremos.  

 Propriedades do Valor Esperado 

A média aritmética é tão importante que algumas propriedades devem ser 

destacadas. 

O valor esperado é um operador linear. Isso significa que ele atende duas 

propriedades importantes. 

 A primeira delas é a esperança da soma que é igual à soma de esperanças. 

𝐸[𝑋 + 𝑌] = 𝐸[𝑋] + 𝐸[𝑌] 

Um caso particularmente importante é quando ocorre a soma de uma variável 

aleatória com uma constante. Nesse caso, basta adicionar o valor dessa 

constante. 

𝐸[𝑋 + 𝑎] = 𝐸[𝑋] + 𝑎 

Por exemplo, suponha que você tenha vários amigos cuja média de idade seja 

de 27 anos. Daqui a 10 anos, as idades de cada um deles aumentará em 10 

anos e o mesmo acontecerá com a média dessas idades. 

 A segunda propriedade importante é o produto da esperança por uma 

constante. Ou seja, por um valor numérico. 

𝐸[𝑎𝑋] = 𝑎𝐸[𝑋] 

Por exemplo: 

𝐸[2𝑋] = 2𝐸[𝑋] 

É importante citar que não há garantias de que o valor esperado do produto seja 

o produto das esperanças. As únicas propriedades que realmente podemos 

sempre garantir do valor esperado são as duas relacionadas à sua linearidade. 
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Figura 8: Propriedades do Valor Esperado 

 

 Moda 

A moda é a medida de posição mais simples de calcular. Trata-se simplesmente 

do valor mais frequente encontrado na amostra. 

Por exemplo, retornando à Figura 7, temos que: 

Valor Esperado

da Soma

É igual à soma 
dos valores 
esperados

𝐸 𝑋 + 𝑌
= 𝐸 𝑋 + 𝐸 𝑌

do Produto por 
uma Constante

A constante fica 
multiplicando o 
valor esperado

𝐸 𝑎𝑋 = 𝑎𝐸 𝑋
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Figura 9: Gráfico sobre o Número de Filhos de Diversos Casais 

 

Como 7 pessoas possuem 2 filhos e não existe nenhuma classe com um número 

maior de filhos, então, a moda é exatamente igual a 2. Representamos assim: 

𝑀𝑜 = 2 

Podemos concluir, portanto, que a moda é sempre um elemento da amostra. 

Nesse caso, é o elemento n = 2 filhos. 

É interessante notar que, ao contrário da média, a moda não é sensível à 

presença de valores extremos. Dessa vez, vamos introduzir novamente uma 

pessoa na amostra que possui 20 filhos. 

  

Tabela 2: Número de Filhos por Pessoa 

Número de Filhos Número de Pessoas 

0 4 

1 5 

2 7 

3 3 
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Número de Filhos Número de Pessoas 

4 0 

5 1 

20 1 

Mesmo com a introdução do outlier de 20 filhos, a moda não se alterou, 

permanecendo igual a 2 filhos. Diz-se, portanto, que a moda é robusta, ou seja, 

é mais resistente à presença de valores extremos. 

 

 Mediana 

Para o cálculo da mediana, deve-se dispor em ordem crescente todos os 

elementos da amostra. Escolhe-se como a mediana o valor que divide a amostra 

em duas partes de tamanho igual, de modo que o número de elementos 

inferiores à mediana é igual ao número de elementos superiores à mediana. 

Quando a amostra é formada por uma quantidade ímpar de termos, a mediana 

corresponderá exatamente a um elemento da amostra. Vejamos um exemplo: 

{23, 27, 29, 31, 40, 46, 48} 

Essa amostra tem 7 elementos, que é um número ímpar. A mediana será igual 

ao termo central que é: 

𝑀𝑑 = 𝑥1+7
2

= 𝑥4 = 31 

{23, 27, 29, 31, 40, 46, 48} 

De fato, o 31 divide a amostra em duas partes. São três elementos inferiores à 

mediana e três elementos superiores à mediana. 

Por outro lado, quando a amostra possui uma quantidade par de termos, a 

mediana corresponderá à média aritmética dos dois termos centrais. 

{23, 27, 29, 31, 35, 40, 46, 48} 

Os dois termos centrais estão em negrito.  

𝑀𝑑 =
𝑥3 + 𝑥4

2
=

31 + 35

2
=

66

2
= 33 

Retornando à amostra, temos que metade dos elementos da amostra são 

inferiores à mediana, destacados em negrito, e a outra metade é superior. 

{23, 27, 29, 31, 35, 40, 46, 48} 
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É bastante importante saber calcular a mediana quando os dados são fornecidos 

na forma de um histograma. 

Voltando aos dados do número de filhos de diversas pessoas que já estudamos 

na Figura 7. 

 

Tabela 3: Número de Filhos por Pessoa 

Número de Filhos Número de Pessoas 

0 4 

1 5 

2 7 

3 3 

4 0 

5 1 

 

Como a amostra tem 20 elementos, isso significa começa no primeiro elemento 

(𝑥1)e termina no vigésimo termo (𝑥20). Devemos tomar como mediana os 

termos centrais. Tomamos a soma 1 + 20 sobre dois. 

1 + 20

2
= 10,5 

Como não existe o elemento x10,5, podemos pegar os elementos 10 e 11 para a 

mediana. 

𝑀𝑑 =
𝑥10 + 𝑥11

2
 

Agora, vamos identificar o décimo e o décimo primeiro elemento da amostra. 

Tabela 4: Número de Filhos de Pessoas numa Amostra 

Número de Filhos Número de Pessoas Elementos 

0 4 𝑥1 𝑎 𝑥4 

1 5 𝑥5 𝑎 𝑥9 

2 7 𝑥10 𝑎 𝑥16   
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Número de Filhos Número de Pessoas Elementos 

3 3 𝑥17 𝑎 𝑥19   

4 0  

5 1 𝑥20 𝑎 𝑥20 

 

Para saber os elementos de cada classe, começamos da primeira que tem 4 

elementos, portanto, ela terá de x1 a x4. Na segunda classe, temos cinco 

elementos. Basta somar 4 +5 = 9 e teremos que essa classe termina em x9. 

A classe seguinte tem 7 elementos, portanto, somando 9 + 7 = 16, logo a classe 

terminará em x16. E, assim, por diante. Somente a última classe terá um único 

elemento que será o x20. 

Concluímos, portanto, que o décimo e o décimo primeiro elemento são ambos 

iguais a 2 – possuem dois filhos. 

𝑀𝑑 =
𝑥10 + 𝑥11

2
=

2 + 2

2
=

4

2
= 2 

Assim como a moda, a mediana é uma estimativa robusta. Ou seja, não é 

sensível à presença de outliers. 

Por exemplo, se adicionarmos uma pessoa que possui 20 filhos na amostra, o 

que aconteceria? 

Tabela 5: Adição de um outlier para o cálculo da mediana 

Número de Filhos Número de Pessoas Elementos 

0 4 𝑥1 𝑎 𝑥4 

1 5 𝑥5 𝑎 𝑥9 

2 7 𝑥10 𝑎 𝑥16   

3 3 𝑥17 𝑎 𝑥19   

4 0  

5 1 𝑥20 

20 1 𝑥21 
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Ao colocar um novo elemento, o tamanho da amostra passou a 21 elementos. 

Dessa maneira, a mediana será calculada por: 

1 + 21

2
=

22

2
= 11 

𝑀𝑑 = 𝑥11 = 2 

Perceba que a mediana não se alterou, mesmo com a adição de um outlier. 

Vamos reunir as três amostras. 

Tabela 6: Comparação dos Efeitos da Adição de um Outlier à Média, Moda e Mediana 

Medida Amostra Normal Amostra com Outlier 

Média 1,65 2,65 

Moda 2 2 

Mediana 2 2 

 

Anote a conclusão a que acabamos de chegar. 

 

A média é uma estimativa sensível à presença de 

outliers. 

Porém, a mediana e a moda são estimativas 

robustas. 

E, agora, vamos treinar com algumas questões de prova. 
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 (Quadrix – CRA/AC – 2016 – Assistente Administrativo) A 

Estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de 
realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, 

apresentar situações por meio de gráficos de fácil compreensão. O CRA-AC, 
por exemplo, ao elaborar um relatório ou ao apresentar um projeto, pode 

utilizar gráficos estatísticos que tornam as informações mais palpáveis e a 

leitura mais atraente. Um dos conceitos fundamentais da estatística é a 
mediana, que pode ser definida como: 

a) valor representado através de porcentagem, divisão entre a 
frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências 

absolutas. 
b) medida central em uma determinada sequência de dados 

numéricos. 
c) medida de tendência central. Somatório dos valores dos 

elementos, dividido pelo número de elementos. 
d) somatório dos valores dos elementos multiplicado por seus 

respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos atribuídos. 
e) valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se 

repete. 

Comentário: Embora não seja precisa, a definição que mais se aproxima de 

mediana é a da letra b. 

As letras a), c) e d) se referem à média aritmética e a letra e) se refere à 

moda. 

 

Questão 12: B 

 (FGV – ISS/Recife – 2014 – Analista de Controle Interno) A 

seguinte amostra de idades foi obtida: 
19; 25; 39; 20; 16; 27; 40; 38; 28; 32; 30. 

Assinale a opção que indica a mediana dessas idades: 
a) 27 

b) 28 
c) 29 

d) 30 

e) 31 
 

Comentários: Para resolver essa questão, devemos organizar a amostra de 

idades em ordem crescente. 

16; 19; 20; 24; 27; 28; 30; 32; 38; 39; 40 
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Como a amostra é composta por onze elementos, temos que a mediana é 

calculada por: 

1 + 11

2
=

12

2
= 6 

𝑀𝑑 = 𝑥6 = 28 

Apenas para fins de visualização, podemos visualizar que o 28 divide a amostra 

em duas partes, sendo que existe 5 números menores que 28 e 5 números 

maiores que 28 presentes na amostra. 

16; 19; 20; 24; 27; 28; 30; 32; 38; 39; 40 

Questão 13: B 

  (FGV – TJ/BA – 2015 – Técnico Judiciário – Área Administrativa) 

Marcos anotou o número de correspondências eletrônicas que ele recebeu 
diariamente, durante 13 dias. A tabela a seguir mostra os números anotados 

por ele: 
3     4   18   16   15   16    22   5   2   20   16   15   17 

 

A diferença entre a mediana e a média dos números anotados por Marcos é: 
a) 5 

b) 4 
c) 3 

d) 2 
e) 1 

 

Comentários: Em primeiro lugar, notemos que a amostra tem 13 elementos. 

A seguir, podemos calcular a média somando todos os termos e dividindo por 

13. 

𝜇 =
3 + 4 + 18 + 16 + 15 + 16 + 22 + 5 + 2 + 20 + 16 + 15 + 17

13
 

𝜇 =
169

13
= 13 

Por outro lado, para calcular a mediana, devemos organizar a amostra por 

ordem crescente, do primeiro ao décimo terceiro. 

3 4 18 16 15 16 22 5 2 20 16 15 17 

2 3 11 7 5 8 13 4 1 12 9 6 10 

Dessa forma, a mediana deve ser calculada da seguinte forma. 
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1 + 13

2
=

14

2
= 7 

𝑀𝑑 = 𝑥7 = 16 

Agora, basta calcular a diferença entre a média e a mediana. 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎 = 16 − 13 = 3 

Questão 14: C 

 (CESPE – TCU – 2008 – Analista de Controle Externo) 
Considerando a tabela acima, que apresenta a distribuição do quadro de 

colaboradores da CAIXA, em mil pessoas, no final dos anos de 2006 e 2007, 
julgue os itens seguintes. 

Se as idades médias dos funcionários, estagiários e prestadores de serviço em 
2007 foram, respectivamente, iguais a 40 anos, 20 anos e 35 anos, então a 

média das idades dos colaboradores em 2007 foi inferior a 35 anos. 

 
 

Comentários: Como os dados foram fornecidos em categorias, a média 

aritmética deve ser ponderada. 

�̅�2007 =
74.40 + 16.20 + 10.35

74 + 16 + 10
=

3630

100
= 36,3 > 35 

 

Questão 15: Errado 

 (CESPE – 2009 – MEC – Agente Adminsitrativo) Os dados abaixo 
correspondem às quantidades diárias de merendas escolares demandadas em 

10 diferentes escolas: 
 

200, 250, 300, 250, 250, 200, 150, 200, 150, 200. 
 

Com base nessas informações, julgue os próximos itens. 
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A mediana da distribuição do número diário de merendas escolares é igual a 
225. 
 

Comentários: Para calcular a mediana, devemos colocar a amostra em ordem 

crescente. 

150, 150, 200, 200, 200, 200, 250, 250, 250, 300 

Como a amostra tem 10 elementos, devemos tomar como mediana: 

1 + 10

2
=

11

2
= 5,5 → 5,6 

𝑀𝑑 =
𝑥5 + 𝑥6

2
=

200 + 200

2
=

400

2
= 200 

A seguir, separaremos os dois elementos centrais, evidenciando que existe 

quatro elementos abaixo deles e quatro elementos acima. 

150, 150, 200, 200, 200, 200, 250, 250, 250, 300 

Questão 16: Errado 

 (CESPE – 2012 – Polícia Federal – Papiloscopista) Ao contrário da 

mediana amostral, a média aritmética é menos sensível à presença de valores 

extremos (ou valores atípicos ou outliers). 
 

Comentários: Como estudamos, a mediana é uma estimativa robusta, 

enquanto que média aritmética é sensível à presença de valores extremos. 

 

Questão 17: Errado 

 (ESAF – ANAC – 2016 – Analista Administrativo) Os valores a 

seguir representam a quantidade de aviões que decolaram por hora durante 
as 10 primeiras horas de certo dia. 

33 34 27 30 28 26 34 23 14 31 

Logo, levando em consideração somente essas 10 horas, pode-se afirmar 
corretamente que 

a) o número médio de aviões que decolaram por hora é igual a 27. 
b) o número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 29. 

c) em 50% das horas o número de aviões que decolaram por hora 
ficou abaixo da média. 

d) o número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 27. 
e) em 30% das horas o número de aviões que decolaram por hora 

foi superior a 30. 
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Comentários: Primeiramente, calcularemos o número médio de aviões que 

decolaram por hora. 

𝜇 =
33 + 34 + 27 + 30 + 28 + 26 + 34 + 23 + 14 + 31

10
=

280

10
= 28 

Portanto, em 5 horas, o número de aviões ficou acima da média e, em 4 horas, 

ficou abaixo da média. Logo, o item c) está errado. 

Por outro lado, a mediana pode ser calculada colocando a sequência em ordem 

crescente. 

14 23 26 27 28 30 31 33 34 34 

Tomemos os dois termos centrais e sua média: 

𝑀𝑑 =
28 + 30

2
=

58

2
= 29 

Por fim, apenas para descartar a letra e), temos que, em 4 horas (40%), o 

número de aviões que decolaram foi superior a 30. 

Questão 18: B 

 (CFC – 2015 – Bacharel em Ciências Contábeis) Uma Sociedade 

Empresária obteve uma receita total, no ano de 2014, no valor de 
R$31.200,00, distribuída mensalmente como segue: 

 
Analisando-se os dados e calculando-se as medidas de tendência central, 
pode-se afirmar que a mediana é de: 

a) R$1.450,00 

b) R$1.850,00 
c) R$2.600,00 

d) R$2.700,00 
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Comentários: Para calcular a mediana, vamos organizar os dados fornecidos 

na tabela. 

Mês Receita Ordem 

Janeiro R$1.000,00 1 

Fevereiro R$15.000,00 12 

Março R$1.200,00 4 

Abril R$1.500,00 7 

Maio R$1.800,00 10 

Junho R$2.700,00 11 

Julho R$1.000,00 2 

Agosto R$1.600,00 8 

Setembro R$1.100,00 3 

Outubro R$1.600,00 9 

Novembro R$1.400,00 6 

Dezembro R$1.300,00 5 

 

Devemos pegar os termos centrais. 

1 + 12

2
=

13

2
= 6,5 → 6,7 

𝑀𝑑 =
𝑥6 + 𝑥7

2
=

1400 + 1500

2
=

2900

2
= 1450 

É interessante perceber que a mediana descarta o valor extremo de 

R$15.000,00 que foi bastante diferente dos demais. É por isso que se diz que 

a mediana é uma estimativa robusta. 

Questão 19: A 

 (FGV – Fiocruz – 2010 – Técnico em Saúde Pública) A medida de 
um conjunto ordenado de dados, que divide este conjunto em duas partes de 

igual número de observações, denomina-se: 
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a) Média 

b) Moda 
c) Mediana 

d) Desvio-padrão 

e) Variância 
 

Comentários: Perfeita definição de mediana. 

Questão 20: C 

 (FCC – CNMP – 2015 – Analista do CNMP – Estatística) Analisando 

a quantidade diária de processos autuados em uma repartição pública, durante 
um período, obteve-se o seguinte gráfico em que as colunas representam o 

número de dias em que foram autuadas as respectivas quantidades de 
processos constantes no eixo horizontal. 

 
A soma dos valores respectivos da mediana e da moda supera o valor da média 

aritmética (quantidade de processos autuados por dia) em: 
a) 1,85 

b) 0,50 

c) 1,00 
d) 0,85 

e)  1,35 
 

Comentários: A moda é o mais fácil de ser calculado. Basta pegar o valor 

mais frequente, que é 2. 

Observe que temos um total de 30 + 45 + 75+ 60 + 45 + 30 + 15 = 300 dias 

que foram estudados. Sendo assim, a mediana deve ser calculada tomando-

se: 

1 + 300

2
=

301

2
= 150,5 → 150,151 
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Precisamos obter quem são os elementos 150 e 151. Para isso, precisamos 

notar que: 

xi Número de Elementos Elementos 

0 30 1 a 30 

1 45 31 a 75 

2 75 76 a 150 

3 60 151 a 210 

Dessa maneira, temos que a mediana será: 

𝑀𝑑 =
𝑥150 + 𝑥151

2
=

2 + 3

2
= 2,5 

A média, por sua vez, deve ser calculada como a média ponderada usando as 

frequências absolutas como pesos. 

𝜇 =
30.0 + 45.1 + 75.2 + 60.3 + 45.4 + 30.5 + 15.6

300
=

795

300
= 2,65 

Sendo assim, a relação pedida entre a média, moda e mediana é: 

2,5 + 2 − 2,65 = 4,5 − 2,65 = 1,85 

Questão 21: A 

 (CESPE – ANP – 2013 – Especialista em Regulação) Considere duas 
amostras aleatórias de tamanhos diferentes, em que a soma dos valores 

observados sejam 𝑆1 e 𝑆2 e as respectivas médias  𝑥1̅̅̅ e 𝑥2̅̅ ̅. Nesse caso, a 

média aritmética global, ou seja, a média dos valores observados nas duas 

amostras é igual à média das médias 𝑥1̅̅̅ e 𝑥2̅̅ ̅. 
 

Comentários: A média global deve ser calculada como a média aritmética 

ponderada pelo número de elementos de cada conjunto das médias 𝑥1̅̅̅ e 𝑥2̅̅ ̅. 

�̅� =
𝑛1𝑥1̅̅̅ + 𝑛2𝑥2̅̅ ̅

𝑛1 + 𝑛2
 

Sendo assim, não basta tomar a média das médias 𝑥1̅̅̅ 𝑒 𝑥2̅̅ ̅, é preciso tomar a 

média aritmética ponderada. 

É bem verdade que, com boa vontade, deveríamos entender que a média 

aritmética ponderada é também uma forma de média, portanto, a questão não 

está completamente errada. 
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Porém, para provas de concursos, considere que, quando a questão falar em 

média, está falando da média simples, ou seja, sem pesos. 

Questão 22: Errado 

 (Cesgranrio – Chesf – 2012) O gráfico a seguir apresenta o número 
de acidentes sofridos pelos empregados de uma empresa nos últimos 12 

meses e a frequência relativa. 

 
A mediana menos a média do número de acidentes é: 

a) 1,4 

b) 0,4 
c) 0 

d) -0,4 
e) -1,4 

 

Comentários: Quando o gráfico fornece a frequência relativa, devemos tomar 

como mediana o valor registrado em 50% da amostra, que corresponderá o 

termo central. 

𝑀𝑑 = 𝑥50% = 1 

Dissemos que a mediana é igual a 1, porque, de 0 a 40%, temos a ocorrência 

de 0 acidentes e de 40% a 55%, temos 1 acidente.  

A média, por sua vez, deve ser calculada como o somatório: 

𝜇 =
0,40.0 + 0,15.1 + 0,25.2 + 0,10.3 + 0,05.4 + 0,05.5

0,40 + 0,15 + 0,25 + 0,10 + 0,05 + 0,05
=

1,4

1
= 1,4 

Sendo assim, a diferença entre a mediana e a média será: 

𝑀𝑑 − 𝜇 = 1 − 1,4 = −0,4 
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Questão 23: D 

 

 Dados Categorizados 

Os dados categorizados são aqueles que são fornecidos em faixas de valores, 

não apenas valores únicos. 

Vejamos um exemplo as notas de alunos em uma prova discursiva. 

Tabela 7: Exemplo de Dados Categorizados 

Nota 
Número de Alunos 

(Frequência Absoluta) 

0 a 1 20 

1 a 2,5 16 

2,5 a 4 5 

4 a 5 1 

 

Quando os dados são fornecidos de maneira categorizada, os parâmetros média, 

moda e mediana não podem ser calculadas precisamente, mas podem ser 

estimadas. 

Para a obtenção da média, considera-se o ponto médio de cada uma das classes. 

Vejamos o exemplo. 

Nota Ponto Médio Número de Alunos 

0 a 1 0,5 20 

1 a 2,5 1,75 16 

2,5 a 4 3,25 5 

4 a 5 4,5 1 

 

Portanto, podemos calcular a média como: 

𝜇 = 𝑀𝑒 =
20.0,5 + 16.1,75 + 5.3,25 + 1.4,5

20 + 16 + 5 + 1
=

58,75

42
≅ 1,4 

Porém, para o cálculo da mediana, adotaremos um procedimento ligeiramente 

diferente. O total de alunos nessa classe é 42. Em vez de fazermos o tradicional 

procedimento de que a mediana seria calculada pelo elemento (1 + 42)/2, 

faremos o seguinte: 

𝑀𝑑 = 𝑥42/2 = 𝑥21 

Agora, devemos localizar a classe em que está localizado o elemento 21. 
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Nota Número de Alunos Frequência Acumulada Elementos 

0 a 1 20 20 1 a 20 

1 a 2,5 16 36 21 a 36 

2,5 a 4 5 41 37 a 41 

4 a 5 1 42 42 

Tomaremos os pontos extremos da segunda classe (onde está localizada a 

mediana) e da classe anterior. 

Definiremos que o elemento x20 será o ponto extremo da primeira classe e que 

o elemento x36 será o extremo da segunda classe. E faremos uma interpolação 

linear para encontrar o elemento x21. 

 

Destacaremos a região entre o x21 e o início da interpolação linear. 

 

A parte que destacamos em verde deve ser proporcional a todo o trecho preto. 

Sendo assim, temos: 

𝑥21 − 1

21 − 20
=

2,5 − 1

36 − 20
 

Perceba que tomamos as medidas em verdade do lado esquerdo e toda a medida 

preta no lado direito. 

No numerador da fração, estão as medidas da parte superior, ou seja, o valor 

da variável X, enquanto que, no denominador da fração, estão as medidas da 

parte inferior, ou seja, a posição ocupada pela medida. 

𝑥21 − 1

1
=

1,5

16
∴ 𝑥21 − 1 = 0,09375 

∴ 𝑥21 = 1 + 0,09375 = 1,09375 

A interpolação linear pode parecer um pouco estranha, porém, o procedimento 

será o mesmo para todas as questões. É só uma questão de treino. 

Por fim, a moda é normalmente calculada pela Relação de Pearson: 
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𝑀𝑜 = 3𝑀𝑑 − 2𝑀𝑒 

Temos, portanto, que: 

𝑀𝑜 = 3.1,09375 − 2.1,39881 ≅ 0,48 

Uma maneira relativamente intuitiva de calcular a média seria considerar o 

ponto médio da classe mais frequente. Nesse exemplo, a classe mais frequente 

é 0 a 1, portanto, a moda estimada dessa maneira seria 0,5. 

Com isso, vemos que a relação de Pearson é bastante coerente com essa forma 

intuitiva de calcular a moda. 

 

 (FCC  – TRF (2ª Região) – 2012 – Analista Judiciário - Estatística) 

Em dezembro de 2011 foi realizado um levantamento em uma empresa que 
proporcionou a tabela de frequências relativas abaixo, referente aos salários 

de seus empregados, observando que 3m + n = 25%. 

 
O valor da média aritmética (Me) foi obtido considerando que todos os valores 
incluídos num intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste 

intervalo. O valor da mediana (Md) foi obtido pelo método da interpolação 

linear. Então, tem-se que: 
a) Md = 0,900Me. 

b) Md = 0,950Me. 
c) Md = 1,000Me. 

d) Md = 1,025Me. 
e) Md = 1,125Me. 

Comentário: Em primeiro lugar, devemos nos lembrar que a soma das 

frequências relativas deve ser igual a 100%. 

3𝑚 + 2𝑛 + 5𝑚 + 3𝑛 + 𝑛 = 100% 

∴ 8𝑚 + 6𝑛 = 100% 

O enunciado nos forneceu uma informação adicional sobre as incógnitas m e 

n.  
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3𝑚 + 𝑛 = 25% 

∴ 8𝑚 + 6𝑛 = 100% 

Temos, portanto, um sistema de duas equações e duas incógnitas. Podemos, 

por exemplo, multiplicar a segunda por 6. 

18𝑚 + 6𝑛 = 150% 

∴ 8𝑚 + 6𝑛 = 100% 

Agora, subtraindo, temos: 

18𝑚 − 8𝑚 = 150% − 100% 

10𝑚 = 50% ∴ 𝑚 =
50%

10
= 5% 

Agora, basta substituir o valor encontrado em uma das equações. 

3𝑚 + 𝑛 = 25% 

3.5% + 𝑛 = 25% ∴ 𝑛 = 25% − 15% = 10% 

Agora que encontramos os parâmetros m e n, podemos construir com mais 

facilidade as classes e seus percentuais. 

Classe de Salários Frequência Relativa 

R$1.500 a R$2.500 15% 

R$2.500 a R$3.500 20% 

R$3.500 a R$4.500 25% 

R$4.500 a R$5.500 30% 

R$5.500 a R$6.500 10% 

Como o próprio enunciado deu a dica, devemos calcular a média utilizando o 

ponto médio. 

Ponto Médio Frequência Relativa 

R$2.000 15% 

R$3.000 20% 

R$4.000 25% 
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R$5.000 30% 

R$6.000 10% 

A média pode ser obtida usando como pesos as frequências relativas que foram 

informadas pelo enunciado. Além disso, quando usamos as frequências 

relativas como pesos, o somatório desses pesos é sempre igual a 1 (ou 100%). 

𝜇 = 𝑀𝑒 = 0,15.2000 + 0,20.3000 + 0,25.4000 + 0,30.5000 + 0,10.6000

= 300 + 600 + 1000 + 1500 + 600 = 4000 

Agora, para calcular a mediana, devemos encontrar o x50%. Para isso, devemos 

encontrar em que classe está esse termo. 

Classe de Salários Frequência Relativa Frequência Acumulada 

R$1.500 a R$2.500 15% 15% 

R$2.500 a R$3.500 20% 35% 

R$3.500 a R$4.500 25% 60% 

R$4.500 a R$5.500 30% 90% 

R$5.500 a R$6.500 10% 100% 

Destacamos acima os pontos de interesse para fazer a interpolação linear. 

 

A parte verde é proporcional ao segmento completo. Com isso, temos: 

𝑥50 − 3500

50% − 35%
=

4500 − 3500

60% − 35%
 

𝑥50 − 3500

15%
=

1000

25%
 

∴ 𝑥50 − 3500 =
1000.15%

25%
=

1000.15

25
= 40.15 = 600 

∴ 𝑀𝑑 = 𝑥50 = 3500 + 600 = 4100 
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Agora, finalmente, podemos calcular a relação entre mediana e moda. 

𝑀𝑑

𝑀𝑒
=

4100

4000
= 1,025 ∴ 𝑀𝑑 = 1,025𝑀𝑒 

Questão 24: D 

 (FCC – TCE/PR – 2011 – Analista de Controle) A média dos salários, 
calculada supondo-se que todos os valores dentro de uma faixa salarial 

tenham seus valores iguais ao ponto médio desta faixa, em número de salários 
mínimos, é igual a: 

 

a) 4,2 
b) 4,5 

c) 4,6 
d) 4,8 

e) 5,0 
 

Comentários: Como o próprio enunciado já deu a dica, devemos considerar 

o ponto médio de cada faixa salarial para o cálculo da média. 

Classe de Salários Ponto Médio Frequência Absoluta 

1 a 3 2 200 

3 a 5 4 400 

5 a 7 6 200 

7 a 9 8 200 

 

Calculamos a média pelo  

𝜇 = 𝑀𝑒 =
200.2 + 400.4 + 200.6 + 200.8

200 + 400 + 200 + 200
=

400 + 1600 + 1200 + 1600

1000
 

𝜇 =
4800

1000
= 4,8 

Questão 25: D 
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  (FCC – TCE/PR – 2011 – Analista de Controle) [Considerando os 

dados do enunciado anterior,] O valor de X – md, em número de salários 
mínimos, é: 
 

Dados: md = mediana dos salários calculada pelo método da interpolação 

linear; 
X = valor que separa os 15% dos salários mais altos, calculado pelo método 

da interpolação linear. 
 

a) 4,00 
b) 3,25 

c) 3,50 
d) 3,75 

e) 3,00 
 

Comentários: Como a amostra tem 1000 elementos, o cálculo da mediana 

requer o cálculo do x500. 

Primeiramente, devemos encontrar a classe em que está esse elemento para 

fazermos a interpolação linear. 

Classe de Salários Frequência Absoluta Frequência Acumulada 

1 a 3 200 200 

3 a 5 400 600 

5 a 7 200 800 

7 a 9 200 1000 

 

Destacamos os dados necessários para a interpolação linear. 

 

𝑥500 − 3

500 − 200
=

5 − 3

600 − 200
∴

𝑥500 − 3

300
=

2

400
 

∴ 𝑥500 − 3 =
2.300

400
= 1,5 ∴  𝑀𝑑 = 𝑥500 = 3 + 1,5 = 4,5 
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O enunciado também pediu o valor que representa os elementos 15% 

superiores. Dessa maneira, devemos tomar o x850. Façamos 

Classe de Salários Frequência Absoluta Frequência Acumulada 

1 a 3 200 200 

3 a 5 400 600 

5 a 7 200 800 

7 a 9 200 1000 

Façamos o esquema da interpolação linear. 

 

Aplicando que a parte menor deve ser proporcional ao todo. 

𝑥850 − 7

850 − 800
=

9 − 7

1000 − 800
∴

𝑥850 − 7

50
=

2

200
 

∴ 𝑥850 − 7 =
2.50

200
=

100

200
= 0,5 ∴ 𝑋 = 𝑥850 = 7 + 0,5 = 7,5 

Portanto, a diferença solicitada. 

𝑋 − 𝑀𝑑 = 7,5 − 4,5 = 3 

Questão 26: E 

 (CESPE – EBC – 2011 – Analista – Administração) Com base nos 
dados do quadro acima, em que se demonstra a 

distribuição de frequência das receitas de todas as empresas de uma 

cidade, julgue os itens a seguir. 

 
É correto inferir que a média das receitas das empresas da cidade em apreço 
é inferior a R$332 mil. 
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Comentários: Como sabemos, a média deve ser calculada considerando-se 

os pontos médios das classes fornecidas. 

Classe Ponto Médio Quantidade de Empresas 

1 R$100.000 1100 

2 R$300.000 900 

3 R$500.000 550 

4 R$700.000 300 

5 R$900.000 150 

 

𝑀𝑒

=
110.100 𝑚𝑖𝑙 + 900.300 𝑚𝑖𝑙 + 550.500 𝑚𝑖𝑙 + 300.700 𝑚𝑖𝑙 + 150.900 𝑚𝑖𝑙

1100 + 900 + 550 + 300 + 150
 

901000 𝑚𝑖𝑙

3000
= 300333 < 332 𝑚𝑖𝑙 

 

Questão 27: Certo 

 (FCC – CNMP – 2015 – Analista do CNMP – Estatístico) A tabela de 
frequências absolutas abaixo corresponde à distribuição dos valores dos 

salários dos funcionários de nível médio lotados em um órgão público no mês 
de dezembro de 2014.  

 
O valor da mediana destes salários, obtido pelo método da interpolação linear, 

é, em R$, igual a: 

a) 5.320,00 
b) 5.040,00 

c) 5.260,00 
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d) 4.900,00 

e) 5.400,00 
 

Comentários: O diferencial dessa questão é que devemos calcular as 

frequências absolutas pela função fornecida. 

Classe de Salários Frequência Absoluta Frequência Acumulada 

R$1.500 a R$2.500 -1²+10+1 = 10 10 

R$2.500 a R$3.500 -2²+20+1 = 17 27 

R$3.500 a R$4.500 -3²+30+1=22 49 

R$4.500 a R$5.500 -4²+40+1=25 75 

R$5.500 a R$6.500 -5²+50+1 = 26 100 

R$6.500 a R$7.500 -6²+60+1=25 125 

Como foi fornecida uma amostra com 125 elementos, devemos tomar o x62,5 

como mediana. 

A classe a que pertence e a mediana bem como a classe anterior, que é 

importante para determina-la forma destacadas na tabela. Agora, façamos a 

interpolação linear. 

 

Com sabemos, o pedaço menor é proporcional ao segmento inteiro. 

𝑀𝑑 − 4500

62,5 − 49
=

5500 − 4500

74 − 49
∴

𝑀𝑑 − 4500

13,5
=

1000

25
= 40 

∴  𝑀𝑑 − 4500 = 13,5.40 = 540 ∴  𝑀𝑑 = 4500 + 540 = 5040 

 

Questão 28: B 

 (FCC – Infraero – 2011 – Estatístico) A tabela de frequências 

relativas abaixo corresponde à distribuição da renda mensal das pessoas que 
adquiriram pacotes de excursão de uma empresa de turismo em 2010. O valor 

da média aritmética da renda (Me) foi obtido considerando que todos os 
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valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto 

médio deste intervalo. O valor da mediana (Md) foi obtido pelo método da 
interpolação linear.  

 
O valor da moda (Mo), obtido pela relação de Pearson: Mo = 3Md - 2Me , é 

igual a: 
a) R$4.250,00 

b) R$4.750,00 
c) R$5.000,00 

d) R$5.250,00 
 

Comentários: O primeiro passo para resolver a questão é lembrar que a soma 

das frequências relativas deve ser sempre igual a 100%. Dessa maneira, 

temos que: 

𝐾 + 2𝐾 + 0,125 + 3𝐾 + 0,150 + 4𝐾 + 0,075 + 5𝐾 − 0,100 = 1 

15𝐾 + 0,25 = 1 ∴ 15𝐾 = 1 − 0,25 = 0,75 ∴ 𝐾 =
0,75

15
= 0,05 

Com base no valor de K calculado, podemos montar a tabela e determinar 

todas as frequências relativas envolvidas. 

Renda 
Ponto Médio Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 

R$2.500 a R$3.500 R$3.00 5% 5% 

R$3.500 a R$4.500 R$4.000 22,5% 27,5% 

R$4.500 a R$5.500 R$5.000 30% 57,5% 

R$5.500 a R$6.500 R$6.000 27,5% 85% 

R$6.500 a R$7.500 R$7.000 15% 100% 

Mais uma vez, destacamos os pontos relevantes para o cálculo da interpolação 

linear. 
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𝑀𝑑 − 4500

50% − 27,5%
=

5500 − 4500

57,5% − 27,5%
∴

𝑀𝑑 − 4500

22,5%
=

1000

30%
 

𝑀𝑑 − 4500 = 1000.
22,5%

30%
=

1000.3

4
= 750 ∴ 𝑀𝑑 − 4500 = 750 

∴ 𝑀𝑑 = 4500 + 750 = 5250 

Agora, calcularemos a média utilizando os pontos médios. 

𝑀𝑒 = 0,05.3000 + 0,225.4000 + 0,3.5000 + 0,275.6000 + 0,15.7000

= 150 + 900 + 1500 + 1650 + 1050 = 5250 

Por fim, utilizando a relação de Pearson, temos que a moda é dada por: 

𝑀𝑜 = 3𝑀𝑑 − 2𝑀𝑒 = 3.5250 − 2.5250 = 5250 

 

Questão 29: D 
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 Medidas de Variabilidade 

Já vimos que a medida de posição traz uma informação bastante útil, pois 

resume a amostra a uma única afirmação. 

Porém, considere as três populações a seguir. 

{3, 3, 3, 3, 3} 

{1, 2, 3, 4, 5} 

{-1, 1, 3, 5, 7} 

É fácil perceber que todas essas populações têm média igual a 3. Porém, elas 

são bastante diferentes entre si. 

A primeira delas é homogênea. Ou seja, todos os elementos são iguais e nenhum 

deles destoa da média. 

A segunda amostra já perde um pouco essa característica. Há um desvio em 

relação à média de todos os elementos mostrados. No caso da terceira amostra, 

existem vários elementos que destoam bastante da média. Ela se inicia em -1 e 

termina em 7. 

Por isso, em Estatística, tem-se a necessidade de criar um novo conceito que 

possa traduzir a questão da homogeneidade de uma amostra ou população. 

 

 Variância Populacional 

Esse conceito é chamado de variância. A variância busca medir de quanto os 

termos se distanciam de uma determinada medida de posição �̅�. 

𝑆2 = ∑
(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑁

𝑖=1

 

A variância é representada por S² mesmo. Não tente tirar a raiz, tá certo?  

Os termos (𝑥𝑖 − �̅�)  são os desvios de cada elemento da amostra em relação à 

medida de posição �̅�. 

Mas, por que elevamos ao quadrado? 

A intenção de elevar ao quadrado é que tanto os desvios para baixo como para 

cima serão somados. 

Por exemplo, calculemos a variância padrão da população {1, 2, 3, 4, 5} 

𝑆2 =
(1 − 3)2 + (2 − 3)2 + (3 − 3)2 + (4 − 3)2 + (5 − 3)2

5
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𝑆2 =
(−2)2 + (−1)2 + 02 + 12 + 22

5
=

4 + 1 + 0 + 1 + 4

5
=

10

5
= 2 

Observe que, quando elevamos ao quadrado, tanto os desvios abaixo da média 

como os desvios acima da média são somados e contribuem para elevar a 

variância. 

Além disso, quando consideramos uma população mais heterogênea, por 

exemplo, {-1, 1, 3, 5, 7}, temos: 

𝑆2 =
(−1 − 3)2 + (1 − 3)2 + (3 − 3)2 + (5 − 3)2 + (7 − 3)2

5
 

=
(−4)2 + 22 + 02 + 22 + 42

5
=

16 + 4 + 0 + 4 + 16

5
=

40

5
= 8 

Observe que a variância populacional aumentou de 2 para 8. Isso reflete que a  

segunda população é mais heterogênea do que a primeira. 

 

Quanto maior a variância populacional, mais 

heterogênea é essa população. 

 

Na realidade, qualquer medida de posição pode ser utilizada como referência  �̅� 

para o cálculo da variância.  

Porém, é possível demonstrar, com o uso de Cálculo Diferencial, que a média 

aritmética é a medida de posição que minimiza o valor da variância. 

Por isso, a média aritmética é sempre utilizada na variância. 

Registre essa informação, pois ela pode ser cobrada em questões teóricas. 

 

A média aritmética é o valor de  �̅� que minimiza a 

função de custo correspondente à variância: 

𝑆2 =
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

→ 𝑆𝑀𝐼𝑁
2 =

1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑁

𝑖=1

 

 

 Equações para o Cálculo da Variância Populacional 

Olhando a expressão da variância, o primeiro fato a reparar é que ela é uma 

média aritmética. 
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𝑆2 = ∑
(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑁

𝑖=1

= 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋)2] 

Podemos chegar a uma expressão muito útil lembrando-nos que o valor 

esperado é um operador linear. Primeiramente, devemos aplicar o produto 

notável do quadrado da diferença. 

𝑆2 = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋)2] = 𝐸[𝑋2 − 2𝜇𝑋𝑋 + 𝜇𝑋
2 ] 

Agora, podemos usar que o valor esperado da soma é igual à soma dos valores 

esperados. 

𝑆2 = 𝐸[𝑋2] − 𝐸[2𝜇𝑋𝑋] + 𝜇𝑋
2  

Por fim, quando temos uma constante multiplicando uma variável, ela pode ser 

tirada para fora do valor esperado. 

𝑆2 = 𝐸[𝑋2] − 2𝜇𝑋𝐸[𝑋] + 𝜇𝑋
2 = 𝐸[𝑋2] − 2𝜇𝑋

2 + 𝜇𝑋
2  

𝑆2 = 𝐸[𝑋2] − 𝜇𝑋
2  

Variância = Média dos Quadrados − Quadrado da Média 

 

Essa é uma expressão bastante interessante. A variância populacional é 

igual ao média dos quadrados menos o quadrado da média. 

Essa expressão é bastante útil. Algumas bancas, particularmente o Cespe, 

adoram colocar somatório imensos que assustam à primeira vista. Porém, se a 

banca fornecer o somatório dos quadrados, você poderá facilmente calcular a 

variância. 

 

 Desvio-padrão 

O único problema da variância é que ela tem, em geral, unidade de grandeza 

diferente dos elementos da população ou amostra. 

Por exemplo, quando calculamos a variância da população {-1, 1, 3, 5, 7}, 

encontramos que a média é igual a 3 e a variância é igual a 8. 

O número 8 é bastante superior aos desvios encontrados nessa população. Por 

isso, fica bastante contra-intuitivo. 

É por isso que as pessoas normalmente utilizam o desvio-padrão, que 

corresponde à raiz-quadrada da variância. 
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𝜎 = √𝑆2 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 

O grande objetivo do desvio-padrão é que o desvio-padrão será mais compatível 

com os desvios encontrados na população ou amostra. No caso da amostra em 

apreço, tem-se 𝜎 = √8 ≅ 2,83. 

Observe que 2,83 é um valor mais razoável em relação aos desvios encontrados. 

Analisaremos os desvios em relação à média que podem ser encontrados na 

população. 

Tabela 8: Desvios 

Elemento Desvio 

-1 -4 

1 -2 

3 0 

5 +2 

7 +4 

 

Note que 2,83 é um número bem mais representativo desses desvios do que 8. 

É por isso que o desvio-padrão é uma medida bem mais representativa da 

população do que a variância. Sendo assim, ela será mais utilizada nos contextos 

práticos da Estatística. 

 

 Coeficiente de Variação de Pearson (CV) 

O coeficiente de variação de Pearson tem o objetivo de comparar o desvio-

padrão com a média. 

Pode ser expresso em termos percentuais, porém, nada impede que ele seja 

maior que 1 ou 100%. 

𝐶𝑉 =
𝜎

�̅�
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 Variância e Desvio-Padrão Amostral 

Quando se tem uma amostra, o cálculo do desvio-padrão é feito de maneira 

ligeiramente diferente. O denominador deve ser dividido por N-1, em vez de 

dividir por N. 

𝜎 = √𝑆2 = √
1

(𝑁 − 1)
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 

Para entender o fator N-1, devemos nos lembrar que normalmente utilizamos 

uma amostra para estimar o verdadeiro valor do parâmetro populacional.  

Diante disso, existe uma prova estatística de que a melhor estimativa para o 

desvio-padrão populacional a partir de uma amostra é exatamente a mostrada 

acima com o termo N-1 no quociente. 

Essa demonstração está além do escopo desse curso, pois é bastante complicada 

e envolve muitos conceitos de estatística. 

Porém, podemos aprender logo agora a diferença entre o cálculo do desvio-

padrão para uma população inteira e para uma amostra. 

O desvio-padrão amostral pode ser obtido a partir do desvio-padrão populacional 

a partir de um fator de correção, como mostrado a seguir. 

𝑆𝐴𝑀
2 =

𝑁

𝑁 − 1
. 𝑆𝑃𝑂𝑃

2  

𝜎𝐴𝑀
2 = √

𝑁

𝑁 − 1
. 𝜎𝑃𝑂𝑃

2  

O fator de correção N/(N-1) é aplicado para a variância, enquanto que a raiz 

quadrada desse fator é aplicada para o desvio-padrão. 

 

 Propriedades da Variância e do Desvio-Padrão 

Por enquanto, aprenderemos duas propriedades importantes da variância e do 

desvio-padrão: 

 Variância da Soma por uma Constante: cuidado! Não estamos 

somando variáveis aleatórias; 

Ao somar uma constante a uma variável aleatória, a sua variância não se altera. 

𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 𝑎) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 
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Essa propriedade é bastante interessante e fácil de entender. Quando somamos 

um termo constante a a uma variável aleatória X, estamos alterando a sua 

média, porém, os desvios de cada observação de X permanecem inalterados, 

portanto, a variância não se altera. 

 Variância do Produto por uma Constante: a constante sai da variância 

elevada ao quadrado. 

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋) = 𝑎2𝑉𝑎𝑟(𝑋) 

No caso de desvio padrão, a constante fica multiplicando o desvio padrão. 

𝜎(𝑎𝑋) = 𝑎𝜎(𝑋) 

Podemos deduzir essa propriedade olhando para a expressão que define a 

variância. 

Sejam xi os valores das observações da variável X e 𝜇 a média populacional, o 

desvio-padrão da população inicial era dado por: 

𝜎2 =
∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁
 

Após o aumento de todos os elementos e da média, esses passaram a ser x’ e 

𝜇′, teremos que o novo desvio-padrão será: 

𝜎′2
=

∑(𝑥′ − 𝜇′)2

𝑁
=

∑(𝑎𝑥 − 𝑎𝜇)2

𝑁
=

(𝑎)2∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁
= (𝑎)2𝜎2 

∴ 𝜎′ = 𝑎. 𝜎 

Sendo assim, bastante atenção. O desvio padrão fica multiplicado pela constante 

a, porém, no caso de variância, essa constante sai elevada ao quadrado. 

 

 Normalização 

Uma variável normalizada é aquela que possui média nula e desvio padrão igual 

a um. 

É possível normalizar qualquer variável aleatória aplicando a seguinte 

transformação: 

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝜎
 

Na expressão acima, 𝜇 𝑒 𝜎 são, respectivamente, a média e o desvio padrão da 

variável aleatória X. 
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A variável normalizada Z indica quantos desvios padrões abaixo ou acima da 

média está cada observação da variável X. 

A normalização é bastante utilizada por bancas organizadoras de concursos 

públicos e vestibulares para calcular suas notas de uma maneira mais 

equilibrada. 

Por exemplo, quando eu fiz o vestibular de Medicina, a UPE calculava a nota dos 

candidatos pelo escore padrão: 

𝑆𝑃 = 500 + 100. 𝑍 

Nessa expressão, Z é a nota normalizada do candidato. 

O objetivo desse procedimento é evitar que uma prova que tenha tido um 

elevado desvio padrão contribua significativamente para a colocação de um 

candidato. 

Por exemplo, se a prova de Biologia teve uma média 8 e desvio padrão 1, temos 

que uma faixa dentro de um desvio padrão das notas é de [7,9]. 

Por outro lado, se a prova de Português teve média menor 7, porém desvio 

padrão de 2, a faixa de resultados dentro de um desvio padrão é [5,9]. 

Note que um candidato que tire uma nota 5 em Biologia tem uma nota 

normalizada: 

𝑍 =
5 − 8

1
= −3 

Isso significa que esse candidato está três desvios padrões abaixo da média. 

Portanto, ele teve um desempenho bastante ruim. 

Por outro lado, se o candidato tirou nota 5 em Português, sua nota normalizada 

seria: 

𝑍 =
5 − 7

2
= −1 

Dessa maneira, o candidato está apenas um desvio padrão abaixo da média. 

Isso mostra que uma nota 5 em Português é bem menos grave (ou mais comum) 

que uma nota 5 em Biologia. 

Sendo assim, uma nota que destoa bastante da média em Português seria 

punida menos severamente do que a mesma nota na prova de Biologia. 

Quando a banca adota o escore padrão, é bastante importante para o candidato 

que ele tenha muito cuidado nas matérias que tenham desvio padrão mais baixo. 

Ou seja, nas matérias em que o desempenho dos candidatos tende a ser mais 

homogêneo. 
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Nessas matérias, cada redução ou aumento da sua nota entrará para o cômputo 

final da sua nota com um peso maior. Portanto, cada questão será mais valiosa 

individualmente do que as questões de matérias em que os candidatos possuem 

desempenho mais heterogêneo. 

 

 (FCC – MPE/AP – 2012 – Analista Ministerial – Administração) Ao 

considerar uma curva de distribuição normal, com uma média como medida 
central, temos a variância e o desvio padrão referentes a esta média. Em 

relação a estes parâmetros, 
a) a variância é uma medida cujo significado é a metade do desvio 

padrão. 
b) a variância é calculada com base no dobro do desvio padrão. 

c) o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. 
d) a média dividida pelo desvio padrão forma a variância. 

e) a variância elevada ao quadrado indica qual é o desvio padrão. 
 

Comentários: Não há muito o que comentar nessa questão. 

Questão 30: C 

 (FGV – SEFAZ/RJ – 2013 – Analista de Controle Interno) O desvio-

padrão da população {2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4} é: 

a) 1,5 
b) 1,0 

c) 2,5 
d) 2,0 

e) 3,0 
 

Comentários: Primeiramente, calcularemos a média dessa população. 

𝜇 =
2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4

8
=

4. (2 + 4)

8
=

4.6

8
= 3 

Agora, calcularemos os desvios. Como se trata de uma população, devemos 

dividir a variância pelo número de elementos da amostra (N = 8). 

𝑆2 =
4. (2 − 3)2 + 4. (4 − 3)2

8
=

4. (−1)2 + 4.12

8
=

8

8
= 1 

𝜎 = √1 = 1 
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Questão 31: B 

 (CESPE – PF – 2012) Se a amplitude observada em um conjunto de 

dados formado por 10 elementos for igual a 12, então a variância desse 
conjunto de dados será inferior a 120. 

 

Comentários: Questão interessante, pois nos obriga a pensar no caso em que 

existe maior variância. 

A variância será máxima quando os termos estiverem o mais distante possível 

da média. Nesse caso, teríamos 5 à esquerda e 5 à direita. 

 

Nesse caso, todos os elementos distam 6 da média. Portanto, temos que a 

variância máxima será igual a: 

𝑆𝑀𝐴𝑋
2 =

5. (−6)2 + 5.62

10
=

180 + 180

10
= 36 < 120 

 

Questão 32: Certo 

  (CESPE – MEC – 2009 – Agente Administrativo) Em uma escola, 

há 2 mil estudantes distribuídos em 100 turmas: 50 são do turno matutino e 
as outras 50, do turno vespertino. 60% dos alunos estão matriculados no 

período matutino e 40% estão matriculados no período vespertino. 

A média das idades dos estudantes matriculados no turno vespertino é 10% 
superior à média das idades dos estudantes do turno matutino. A variância 

das idades daqueles que estudam no turno matutino (𝜎𝑀
2 ) 

A média das idades dos estudantes matriculados no turno 

vespertino é 10% superior à média das idades dos estudantes do turno 
matutino. A variância das idades daqueles que estudam no turno matutino (𝜎𝑀

2 ) 
é igual à variância das idades dos estudantes do turno vespertino (𝜎𝑉

2). Com 

base nessas informações, julgue o seguinte item. 

Com respeito à dispersão, a variância da distribuição das idades dos 2 mil 
estudantes é igual a 𝜎𝑀

2 . 

 

Comentários: Questão bastante interessante. A forma mais simples resolver 

essa questão é entender que os dois turnos vespertino e matutino são dois 

estratos da população de alunos daquela escola. 

Dissemos que são estratos, porque o fato de um aluno estudar pela manhã ou 

pela tarde influencia na sua média de idade. 
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Como são estratos, eles necessariamente são mais homogêneos que a 

população inteira. Logo, termos que 𝜎2 > 𝜎𝑀
2 . 

Questão 33: Errado 

  (FCC – TRF (2ª região) – 2012 – Analista Judiciário - Estatística) 
A soma dos quadrados dos valores dos elementos de uma população de 

tamanho 20 é igual a 65,6 e o respectivo desvio padrão igual a 0,2. A média 
aritmética dos elementos desta população é igual a: 

a) 0,8 
b) 1,2 

c) 1,8 

d) 2,4 
e) 3,0 

 

Comentários: Primeiramente, calcularemos a variância populacional. 

𝑉𝑎𝑟 =  𝜎2 = 0,22 = 0,04 

Sabemos que a variância é igual à média dos quadrados menos o quadrado da 

média. A medida dos quadrados é dada pela razão entre a soma dos quadrados 

e o tamanho da população. 

𝐸[𝑋2] =
65,6

20
= 3,28 

Agora, calcularemos a média aritmética. 

𝑉𝑎𝑟 = 𝐸[𝑋2] − (𝐸[𝑋])2 

∴ 0,04 = 3,28 − (𝜇)2 ∴ 𝜇2 = 3,28 − 0,04 = 3,24 

∴ 𝜇 = √3,24 = √
324

100
=

18

10
= 1,8 

Questão 34: C 

 (FGV – AL/BA – 2014 – Auditor) A média das idades de um grupo de 
4 amigos é 36 anos e o desvio-padrão é igual a 2. Daqui a cinco anos, a média 

e a variância das idades desse grupo serão iguais a: 
a) 41 e 4 

b) 41 e 50 
c) 56 e 2 

d) 56 e 50 
e) 56 e 200 
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Comentários: Questão interessante falando sobre os efeitos de um 

deslocamento no tempo sobre a média e a variância. 

Como todos os amigos aumentarão sua idade em 5 anos, a média também 

aumentará 5 anos, portanto, passará a 41 anos. 

Por outro lado, as diferenças de idades entre esses amigos, que vão compor o 

desvio-padrão, não variam. Sendo assim, o desvio-padrão continuará igual a 

2. Como a questão pediu a variância, essa é o quadrado do desvio-padrão, 

portanto, Var = 2² = 4. 

 

Questão 35: A 

 (FCC – TRF (2ª Região) – 2012 – Analista Judiciário – Estatística) 

Um censo realizado em duas empresas Alfa e Beta revelou que os coeficientes 
de variação correspondentes dos salários de seus empregados foram 10% e 

5%, respectivamente. Sabe-se que a soma das médias aritméticas dos salários 
das duas empresas é igual a R$ 3.400,00 e o desvio padrão da empresa Beta 

é igual a  9⁄16  do desvio padrão da empresa Alfa. A soma dos respectivos 
valores das variâncias, em (R$) 2, das duas empresas, é igual a: 

a) 33.700. 
b) 35.000. 

c) 43.100. 
d) 51.200. 

e) 62.500. 
 

Comentários: Os coeficientes de variação correspondem à razão entre o 

desvio padrão e a média. 

𝐶𝑉𝛼 =
𝜎𝛼

�̅�
= 0,10 ∴ 𝜎𝛼 = 0,10. �̅� 

Podemos calcular o desvio-padrão para a empresa beta. 

𝐶𝑉𝛽 =
𝜎𝛽

�̅�
= 0,05 ∴ 𝜎𝛽 = 0,05. �̅� 

Usando o fato de que o desvio padrão de beta é 9/16 do desvio padrão de alfa, 

temos: 

𝜎𝛽 = 0,05 �̅� =
9

16
. 0,10. �̅� ∴ �̅� =

9

16
.
0,10

0,05
 �̅� =

9

8
�̅� 

E agora a informação da média aritmética: 

�̅� + �̅� = 3400 
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Substituindo a primeira na segunda. 

9

8
�̅� + �̅� = 3400 ∴

17

8
�̅� = 3400 ∴ �̅� =

3400.8

17
= 200.8 = 1600 

Agora, podemos obter os desvios padrão de cada empresa. 

𝜎𝛼 = 0,10. �̅� = 0,10.1600 = 160 

�̅� + �̅� = 6800 ∴ �̅� = 3400 − 1600 = 1800 

𝜎𝛽 = 0,05. �̅� = 0,05.1800 = 90 

Como a questão pediu a soma das variâncias, precisamos nos lembrar que a 

variância é igual ao quadrado do desvio padrão. 

𝜎𝛼
2 + 𝜎𝛽

2 = 1602 + 902 = 25600 + 8100 = 33700 

 

Questão 36: A 

 (FGV – TCM/SP – 2015 – Agente da Fiscalização – Economia) Para 

estimar o desvio padrão (variabilidade) do preço de um determinado item de 
consumo, essencial à administração pública, é extraída uma pequena amostra 

aleatória simples, através de consultas a quatro fornecedores distintos. 
Supondo que os valores encontrados foram R$4,00, R$5,00, R$8,00 e 

R$11,00, a estimativa para a variabilidade, obtida através do estimador não 
tendencioso da variância, será: 

a) √7 

b) √7,5 

c) √10 

d) 7,5 
e) 10 

 

Comentários: Primeiramente, devemos encontrar a média amostral. 

𝜇 =
4 + 5 + 8 + 11

4
=

28

4
= 7 

Para calcular a variância, devemos nos lembrar que, como se trata de uma 

amostra, devemos dividir por N – 1: 

𝑆2 =
(4 − 7)2 + (5 − 7)2 + (8 − 7)2 + (11 − 7)2

4 − 1
=

(−3)2 + (−2)2 + 12 + 42

3
 

𝑆2 =
9 + 4 + 1 + 16

3
=

30

3
= 10 
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Como a questão pediu o desvio-padrão, esse é igual à raiz quadrada da 

variância. 

𝜎 = √10 

Questão 37: C 

 (FGV – Senado Federal – 2008 – Estatístico) O coeficiente de 
variação amostral (em porcentagem) de um conjunto de salários é 110%. Se 

os salários desse conjunto forem reajustados em 20%, o novo coeficiente de 
variação amostral será: 

a) 110%. 
b) 112,2%. 

c) 114,2%. 
d) 122%. 

e) 130%. 
 

Comentários: Nesse caso, ao reajustar os salários em 20%, a média será 

reajustada em 20% e também todos os desvios também serão reajustados em 

20%. Provaremos que o desvio-padrão também aumentará 20%. 

Sejam xi os valores das observações da variável X e 𝜇 a média populacional, o 

desvio-padrão da população inicial era dado por: 

𝜎2 =
∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁
 

Após o aumento de todos os elementos e da média, esses passaram a ser x’ e 

𝜇′, teremos que o novo desvio-padrão será: 

𝜎′2
=

∑(𝑥′ − 𝜇′)2

𝑁
=

∑(1,2𝑥 − 1,2𝜇)2

𝑁
=

(1,2)2∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁
= (1,2)2𝜎2 

∴ 𝜎′ = 1,2. 𝜎 

Dessa maneira, o coeficiente de variação de Pearson: 

𝐶𝑉′ =
𝜎′

𝜇′
=

1,2. 𝜎

1,2. 𝜇
=

𝜎

𝜇
= 𝐶𝑉 

Questão 38: C 

 (FGV – SUSAM – 2014 – Economista) Considere as seguintes 
informações obtidas a partir de uma amostra aleatória: 

 
Considerando que 𝑁 ≈ 𝑁 − 1 , é correto afirmar que o desvio-padrão da variável 

X é: 
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a) 0 

b) √0,99 

c) 1 

d) √0,01 

e) 99/100 
 

Comentários: Uma questão, no mínimo, controversa. 

Ao dizer que N é aproximadamente igual a N-1, a questão nos pede para 

ignorar o fator de correção que transforma o desvio-padrão populacional em 

amostral. 

Sendo assim, devemos calcular: 

𝑉𝑎𝑟 = 𝐸[𝑋2] − 𝜇2 =
100

100
− (

10

100
)

2

= 1 − 0,01 = 0,99 

∴ 𝜎 = √0,99 

É, no mínimo, estranho, uma questão pedir o valor aproximado e colocar entre 

as opções de resposta o valor exato que poderia ser obtido aplicando o fator 

de correção. 

𝜎𝐸𝑋𝐴𝑇𝑂 = √
100

99
. √0,99 = √1 = 1 

Porém, devemos marcar a letra b), pois o comando do enunciado é bastante 

claro ao nos mandar ignorar o fator de correção. 

Questão 39: B 

 (Cesgranrio – Chesf – 2012) Uma pesquisa gerou um conjunto de 
valores tais que: 

 
• a média de todos os valores é 50; 

• a soma dos quadrados dos valores é 150.000;  

• o tamanho da população é 50. 
  

Se de cada um dos valores for subtraída a média, e, em seguida, o resultado 
de cada subtração for dividido por 10, obtém-se um novo conjunto de valores.  

 
A variância desses valores transformados é: 

a) 4,5 
b) 5 

c) 30 
d) 45 

e) 50 
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Comentários: A variância da população original é: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[𝑋2] − 𝜇2 =
150000

50
− (50)2 = 3000 − 2500 = 500 

A transformação citada no enunciado consiste em obter uma variável Z, tal 

que: 

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

10
∴ 𝑉𝑎𝑟(𝑍) =

1

102
𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

1

100
. 500 = 5 

Questão 40: B 

 (Cesgranrio – Petrobrás – 2011 – Geofísico Júnior) Foram 
realizadas medidas das temperaturas máximas noturnas de 5.000 municípios 

de algumas regiões, gerando- -se uma amostra de variância V. No entanto, 
descobriu-se que todos os termômetros utilizados subtraíram 4 graus em 

todas as medidas. Após as devidas correções, a variância obtida será: 
a) 4V 

b) 2V 
c) V 

d) V/2 
e) V/4 

Comentários: Seja X a variável aleatória que representa a temperatura 

medida. A variável Z = X + 4 representa as medidas corretas. Após as devidas 

correções, deseja-se a variância de Z. Temos que: 

𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 4) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉 

Questão 41: C 

 (ESAF – AFRFB – 2012) Em um concurso público a nota média da 
prova de inglês foi igual a 7 com desvio-padrão igual a 2. Por outro lado, a 

nota média da prova de lógica foi igual a 7,5 com desvio-padrão igual a 4. 
Naná obteve nota 8 em Inglês e nota 8 em Lógica. Nené obteve nota 7,5 em 

Inglês e 8,5 em Lógica. Nini obteve 7,5 em Inglês e 9 em Lógica. Com relação 
à melhor posição relativa ─ ou ao melhor desempenho ─, pode-se afirmar que 

o desempenho de : 
a) Naná foi o mesmo em Inglês e Lógica.  

b) Nini foi melhor em Lógica do que o de Naná em Inglês. 
c) Nené foi melhor em lógica do que o de Naná em Inglês. 

d) Nené foi o mesmo em Inglês e Lógica. 

e) Nené foi melhor em Lógica do que em Inglês.  

Comentários: A Receita Federal poderia ter sido mais criativa e ter inventado 

nomes melhores para Naná, Nené e Nini. 
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De qualquer forma, quando a questão fala em posição relativa, ela nos pede 

para comparar as notas normalizadas. 

 Inglês Lógica 

Naná 8 − 7

2
=

1

2
 

8 − 7,5

4
=

0,5

4
=

1

8
 

Nené 7,5 − 7

2
=

0,5

2
=

1

4
 

8,5 − 7,5

4
=

1

4
 

Nini 7,5 − 7

2
=

0,5

2
=

1

4
 

9 − 7,5

4
=

1,5

4
=

3

8
 

Sendo assim, o desempenho relativo de Nené foi o mesmo em Inglês e Lógica. 

Questão 42: D 

 

Chegamos ao final de mais uma aula. 

Não se esquece de me seguir no Instagram: 

www.instagram.com/thiagofernando.pe 

 

Forte abraço! 

Thiago Cardoso. 
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 Anotações 

 Acompanhamento do Aluno 
 

 

 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

COMPLEMENTO DO ALUNO 
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 Lista de Questões 

 Enunciados 

 

 (CESPE – TCDF – 2011) Embora a amostra seja selecionada 

cientificamente e o emprego da amostragem estatística seja recomendável 

quando os itens da população apresentem características homogêneas, 

permanece a possibilidade de a conclusão obtida com base na amostragem ser 

diferente daquela que seria conseguida se 100% 1da população fosse examinada 

pelo mesmo procedimento de auditoria. 

 (CESPE – Telebrás – 2013) O risco de amostragem está relacionado, 

entre outras hipóteses, com a possibilidade de que uma amostra tenha sido 

selecionada com base em critérios estatísticos corretos, mas que não é 

adequada para representar a população. 

 (FCC – TRE/SP – 2012) A técnica de amostragem que consiste em dividir 

uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de 

amostragem com características semelhantes é denominada amostragem: 

a) randômica; 

b) estratificada; 

c) de seleção em bloco; 

d) aleatória; 

e) de seleção com base na experiência do auditor. 

 (CESPE – TJ-ES – 2011 – Analista Judiciário – Estatística) Tanto na 

amostragem estratificada quanto na amostragem por conglomerados, a 

população é dividida em grupos. Na amostragem por conglomerados, de cada 

grupo seleciona-se um conjunto de elementos; na amostragem estratificada, 

devem-se selecionar quais estratos serão amostrados e, desses, observar todos 

os elementos. 

 (VUNESP/TJ-SP/2015) Quando a auditoria é feita por amostragem, se 

o método utilizado para essa amostragem é a seleção sistemática, então a 

seleção de itens é: 

a) por meio da seleção de um ou mais blocos contíguos da população. 

b) de tal forma que assegure que todos tenham idêntica probabilidade de 

serem selecionados. 

c) a critério do auditor, com base em sua experiência. 
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d) com base em valores monetários. 

e) procedida de tal maneira que haja sempre um intervalo constante entre 

cada item selecionado. 

 (FCC – ISS/SP – 2012) A estratificação da amostra pode ser útil quando: 

a) superar a 100 unidades a quantidade de itens que compõem a amostra; 

b) existir risco de mais de 10% da amostra conter erros; 

c) houver uma grande amplitude nos valores dos itens a serem selecionados; 

d) for identificada uma linearidade nos valores dos itens a serem 

selecionados; 

e) for pequeno o número de itens que compõem a amostra. 

 (FUNIVERSA – CEB – 2010 – Estatístico) Para saber das condições dos 

animais de uma fazenda, será realizada uma pesquisa por amostragem 

estratificada, a partir de uma amostra de 15 animais. A tabela seguinte 

apresenta o efetivo de animais dessa fazenda. 

 

Com base nessas informações, a quantidade de bovinos e suínos que serão 

usados na pesquisa é de: 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

e) 9 

 (FEPESE – ISS/Criciúma – 2017 – AFTM) Uma agência de publicidade 

quer estimar o grau de preferência entre dois produtos (A e B) concorrentes 

pelos usuários do cartão-fidelidade de uma certa rede de supermercados. Para 

isso, realizará uma sondagem junto a uma população de amostra dos usuários 

do cartão. 
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Os usuários selecionados terão de escolher uma das seguintes opções: 

 Não tenho preferência entre (ou não uso) esses produtos 

 Prefiro o produto A 

 Prefiro o produto B 

Para selecionar a amostra, a agência deve decidir entre um dos seguintes 

métodos de amostragem: 

 Método 1: selecionar aleatoriamente, no cadastro de usuários do cartão, 

100 usuários de cartão de crédito e lhes enviar uma enquete. 

 Método 2: com base no cadastro, organizar os clientes da rede de 

supermercados em grupos de acordo a faixa etária e então selecionar 100 

usuários do cartão-fidelidade aleatoriamente e de forma proporcional à 

quantidade de clientes em cada faixa etária considerada. 

 Método 3: convidar por meio de e-mail cada usuário do cartão para que 

participe da pesquisa de opinião, e utilizar como população de amostra os 

usuários que se disponibilizarem a responder o questionário. 

Os métodos descritos acima são, respectivamente: 

a) 1 e 2: amostragem casual simples; 3: amostragem não casual 

b) 1: amostragem casual simples; 2 e 3: amostragem não casual 

c) 1 e 2: amostragem casual estratificada; 3: amostragem não casual 

d) 1 e 3: amostragem casual simples; 2: amostragem não casual 

e) 1: amostragem casual simples; 2: amostragem casual estratificada; 3: 

amostragem não casual 

 (FGV – Hemocentro/SP – 2013) O método de seleção de amostras em 

que a quantidade de unidades de amostragem na população é dividida pelo 

tamanho da amostra para dar um intervalo de amostragem é uma seleção: 

a) aleatória. 

b) sistemática. 

c) ao acaso. 

d) de bloco. 

e) de unidade monetária 

 (FGV – Senado Federal – 2008 – Estatístico) A respeito dos principais 

tipos de amostragem, é correto afirmar que: 

a) a amostragem sistemática possui um viés sistemático devido ao processo 

de seleção. 
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b) na amostragem aleatória estratificada há a possibilidade de que nenhuma 

unidade de um ou mais estratos sejam selecionadas. 

c) na amostragem de conglomerados em dois estágios não é possível 

encontrar a probabilidade de que duas ou mais unidades de segundo estágio 

seja incluída na amostra. 

d) na amostragem de conglomerados todos os conglomerados são sempre 

selecionados. 

e) a amostragem estratificada é geralmente mais eficiente do que a 

amostragem aleatória simples de mesmo tamanho. 

 (FGV – IBGE – 2016 – Tecnologista – Estatística) A elaboração do 

Plano Amostral de uma pesquisa de campo demanda três especificações: a 

unidade amostral, a forma de seleção da amostra e o tamanho da amostra. Para 

seleções de natureza aleatórias, existem algumas alternativas, sobre as quais é 

correto afirmar que: 

a) a amostragem estratificada divide a população em grupos que devem ser 

os mais heterogêneos possíveis para algum atributo da população; 

b) a amostragem sistemática é realizada em dois estágios, sendo que apenas 

no segundo se chega a unidade amostral; 

c) na amostragem estratificada proporcional, o número de elementos da 

amostra, em cada estrato, é proporcional ao tamanho do estrato; 

d) na amostra aleatória simples, as probabilidades de seleção dos indivíduos 

da população podem ser diferentes, porém devem ser conhecidas; 

e) na amostragem por cotas, a probabilidade de seleção deve ser 

proporcional ao tamanho da cota, essa determinada de forma aleatória. 

 (Quadrix – CRA/AC – 2016 – Assistente Administrativo) A 

Estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de 

realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, 

apresentar situações por meio de gráficos de fácil compreensão. O CRA-AC, por 

exemplo, ao elaborar um relatório ou ao apresentar um projeto, pode utilizar 

gráficos estatísticos que tornam as informações mais palpáveis e a leitura mais 

atraente. Um dos conceitos fundamentais da estatística é a mediana, que pode 

ser definida como: 

a) valor representado através de porcentagem, divisão entre a frequência 

absoluta de cada variável e o somatório das frequências absolutas. 

b) medida central em uma determinada sequência de dados numéricos. 

c) medida de tendência central. Somatório dos valores dos elementos, 

dividido pelo número de elementos. 
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d) somatório dos valores dos elementos multiplicado por seus respectivos 

pesos, dividido pela soma dos pesos atribuídos. 

e) valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete. 

 (FGV – ISS/Recife – 2014 – Analista de Controle Interno) A seguinte 

amostra de idades foi obtida: 

19; 25; 39; 20; 16; 27; 40; 38; 28; 32; 30. 

Assinale a opção que indica a mediana dessas idades: 

a) 27 

b) 28 

c) 29 

d) 30 

e) 31 

 (FGV – TJ/BA – 2015 – Técnico Judiciário – Área Administrativa) 

Marcos anotou o número de correspondências eletrônicas que ele recebeu 

diariamente, durante 13 dias. A tabela a seguir mostra os números anotados por 

ele: 

3     4   18   16   15   16    22   5   2   20   16   15   17 

A diferença entre a mediana e a média dos números anotados por Marcos é: 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 (CESPE – TCU – 2008 – Analista de Controle Externo) Considerando 

a tabela acima, que apresenta a distribuição do quadro de colaboradores da 

CAIXA, em mil pessoas, no final dos anos de 2006 e 2007, julgue os itens 

seguintes. 

Se as idades médias dos funcionários, estagiários e prestadores de serviço em 

2007 foram, respectivamente, iguais a 40 anos, 20 anos e 35 anos, então a 

média das idades dos colaboradores em 2007 foi inferior a 35 anos. 
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 (CESPE – 2009 – MEC – Agente Adminsitrativo) Os dados abaixo 

correspondem às quantidades diárias de merendas escolares demandadas em 

10 diferentes escolas: 

200, 250, 300, 250, 250, 200, 150, 200, 150, 200. 

Com base nessas informações, julgue os próximos itens. 

A mediana da distribuição do número diário de merendas escolares é igual a 

225. 

 (CESPE – 2012 – Polícia Federal – Papiloscopista) Ao contrário da 

mediana amostral, a média aritmética é menos sensível à presença de valores 

extremos (ou valores atípicos ou outliers). 

 (ESAF – ANAC – 2016 – Analista Administrativo) Os valores a seguir 

representam a quantidade de aviões que decolaram por hora durante as 10 

primeiras horas de certo dia. 

33 34 27 30 28 26 34 23 14 31 

Logo, levando em consideração somente essas 10 horas, pode-se afirmar 

corretamente que 

a) o número médio de aviões que decolaram por hora é igual a 27. 

b) o número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 29. 

c) em 50% das horas o número de aviões que decolaram por hora ficou 

abaixo da média. 

d) o número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 27. 

e) em 30% das horas o número de aviões que decolaram por hora foi superior 

a 30. 
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 (CFC – 2015 – Bacharel em Ciências Contábeis) Uma Sociedade 

Empresária obteve uma receita total, no ano de 2014, no valor de R$31.200,00, 

distribuída mensalmente como segue: 

 

Analisando-se os dados e calculando-se as medidas de tendência central, pode-

se afirmar que a mediana é de: 

a) R$1.450,00 

b) R$1.850,00 

c) R$2.600,00 

d) R$2.700,00 

 (FGV – Fiocruz – 2010 – Técnico em Saúde Pública) A medida de um 

conjunto ordenado de dados, que divide este conjunto em duas partes de igual 

número de observações, denomina-se: 

a) Média 

b) Moda 

c) Mediana 

d) Desvio-padrão 

e) Variância 

 (FCC – CNMP – 2015 – Analista do CNMP – Estatística) Analisando a 

quantidade diária de processos autuados em uma repartição pública, durante 

um período, obteve-se o seguinte gráfico em que as colunas representam o 

número de dias em que foram autuadas as respectivas quantidades de processos 

constantes no eixo horizontal. 
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A soma dos valores respectivos da mediana e da moda supera o valor da média 

aritmética (quantidade de processos autuados por dia) em: 

a) 1,85 

b) 0,50 

c) 1,00 

d) 0,85 

e) 1,35 

 (CESPE – ANP – 2013 – Especialista em Regulação) Considere duas 

amostras aleatórias de tamanhos diferentes, em que a soma dos valores 

observados sejam 𝑆1 e 𝑆2 e as respectivas médias  𝑥1 e 𝑥2. Nesse caso, a média 

aritmética global, ou seja, a média dos valores observados nas duas amostras é 

igual à média das médias 𝑥1 e 𝑥2. 

 (Cesgranrio – Chesf – 2012) O gráfico a seguir apresenta o número de 

acidentes sofridos pelos empregados de uma empresa nos últimos 12 meses e 

a frequência relativa. 
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A mediana menos a média do número de acidentes é: 

a) 1,4 

b) 0,4 

c) 0 

d) -0,4 

e) -1,4 

 (FCC  – TRF (2ª Região) – 2012 – Analista Judiciário - Estatística) 

Em dezembro de 2011 foi realizado um levantamento em uma empresa que 

proporcionou a tabela de frequências relativas abaixo, referente aos salários de 

seus empregados, observando que 3m + n = 25%. 

 

O valor da média aritmética (Me) foi obtido considerando que todos os valores 

incluídos num intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste 

intervalo. O valor da mediana (Md) foi obtido pelo método da interpolação linear. 

Então, tem-se que: 

a) Md = 0,900Me. 

b) Md = 0,950Me. 

c) Md = 1,000Me. 
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d) Md = 1,025Me. 

e) Md = 1,125Me. 

 (FCC – TCE/PR – 2011 – Analista de Controle) A média dos salários, 

calculada supondo-se que todos os valores dentro de uma faixa salarial tenham 

seus valores iguais ao ponto médio desta faixa, em número de salários mínimos, 

é igual a: 

a) 4,2 

b) 4,5 

c) 4,6 

d) 4,8 

e) 5,0 

 (FCC – TCE/PR – 2011 – Analista de Controle) [Considerando os 

dados do enunciado anterior,] O valor de X – md, em número de salários 

mínimos, é: 

Dados: md = mediana dos salários calculada pelo método da interpolação 

linear; 

X = valor que separa os 15% dos salários mais altos, calculado pelo método da 

interpolação linear. 

a) 4,00 

b) 3,25 

c) 3,50 

d) 3,75 

e) 3,00 

 (CESPE – EBC – 2011 – Analista – Administração) Com base nos 

dados do quadro acima, em que se demonstra a distribuição de frequência das 

receitas de todas as empresas de uma cidade, julgue os itens a seguir. 

 

É correto inferir que a média das receitas das empresas da cidade em apreço é 

inferior a R$332 mil. 

http://www.ricardoalexandre.com.br/


Estatística p/ Prefeitura do Recife 
Analista de Planejamento e Orçamento 
AULA 00 | Introdução à Estatística 
Prof. Thiago Cardoso 
 

Página 90 de 95 | www.ricardoalexandre.com.br 

 (FCC – CNMP – 2015 – Analista do CNMP – Estatístico) A tabela de 

frequências absolutas abaixo corresponde à distribuição dos valores dos salários 

dos funcionários de nível médio lotados em um órgão público no mês de 

dezembro de 2014. 

 

O valor da mediana destes salários, obtido pelo método da interpolação linear, 

é, em R$, igual a: 

a) 5.320,00 

b) 5.040,00 

c) 5.260,00 

d) 4.900,00 

e) 5.400,00 

 (FCC – Infraero – 2011 – Estatístico) A tabela de frequências relativas 

abaixo corresponde à distribuição da renda mensal das pessoas que adquiriram 

pacotes de excursão de uma empresa de turismo em 2010. O valor da média 

aritmética da renda (Me) foi obtido considerando que todos os valores incluídos 

num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste 

intervalo. O valor da mediana (Md) foi obtido pelo método da interpolação linear. 

 

O valor da moda (Mo), obtido pela relação de Pearson: Mo = 3Md - 2Me , é igual 

a: 

a) R$4.250,00 

b) R$4.750,00 

c) R$5.000,00 
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d) R$5.250,00 

 (FCC – MPE/AP – 2012 – Analista Ministerial – Administração) Ao 

considerar uma curva de distribuição normal, com uma média como medida 

central, temos a variância e o desvio padrão referentes a esta média. Em relação 

a estes parâmetros, 

a) a variância é uma medida cujo significado é a metade do desvio padrão. 

b) a variância é calculada com base no dobro do desvio padrão. 

c) o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. 

d) a média dividida pelo desvio padrão forma a variância. 

e) a variância elevada ao quadrado indica qual é o desvio padrão. 

 (FGV – SEFAZ/RJ – 2013 – Analista de Controle Interno) O desvio-

padrão da população {2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4} é: 

a) 1,5 

b) 1,0 

c) 2,5 

d) 2,0 

e) 3,0 

 (CESPE – PF – 2012) Se a amplitude observada em um conjunto de 

dados formado por 10 elementos for igual a 12, então a variância desse conjunto 

de dados será inferior a 120. 

 (CESPE – MEC – 2009 – Agente Administrativo) Em uma escola, há 2 

mil estudantes distribuídos em 100 turmas: 50 são do turno matutino e as outras 

50, do turno vespertino. 60% dos alunos estão matriculados no período matutino 

e 40% estão matriculados no período vespertino. 

A média das idades dos estudantes matriculados no turno vespertino é 10% 

superior à média das idades dos estudantes do turno matutino. A variância das 

idades daqueles que estudam no turno matutino 𝜎𝑀2 

A média das idades dos estudantes matriculados no turno vespertino é 10% 

superior à média das idades dos estudantes do turno matutino. A variância das 

idades daqueles que estudam no turno matutino 𝜎𝑀2 é igual à variância das 

idades dos estudantes do turno vespertino 𝜎𝑉2. Com base nessas informações, 

julgue o seguinte item. 

Com respeito à dispersão, a variância da distribuição das idades dos 2 mil 

estudantes é igual a 𝜎𝑀2. 
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 (FCC – TRF (2ª região) – 2012 – Analista Judiciário - Estatística) A 

soma dos quadrados dos valores dos elementos de uma população de tamanho 

20 é igual a 65,6 e o respectivo desvio padrão igual a 0,2. A média aritmética 

dos elementos desta população é igual a: 

a) 0,8 

b) 1,2 

c) 1,8 

d) 2,4 

e) 3,0 

 (FGV – AL/BA – 2014 – Auditor) A média das idades de um grupo de 

4 amigos é 36 anos e o desvio-padrão é igual a 2. Daqui a cinco anos, a média 

e a variância das idades desse grupo serão iguais a: 

a) 41 e 4 

b) 41 e 50 

c) 56 e 2 

d) 56 e 50 

e) 56 e 200 

 (FCC – TRF (2ª Região) – 2012 – Analista Judiciário – Estatística) 

Um censo realizado em duas empresas Alfa e Beta revelou que os coeficientes 

de variação correspondentes dos salários de seus empregados foram 10% e 5%, 

respectivamente. Sabe-se que a soma das médias aritméticas dos salários das 

duas empresas é igual a R$ 3.400,00 e o desvio padrão da empresa Beta é igual 

a  9⁄16  do desvio padrão da empresa Alfa. A soma dos respectivos valores das 

variâncias, em (R$) 2, das duas empresas, é igual a: 

a) 33.700. 

b) 35.000. 

c) 43.100. 

d) 51.200. 

e) 62.500. 

 (FGV – TCM/SP – 2015 – Agente da Fiscalização – Economia) Para 

estimar o desvio padrão (variabilidade) do preço de um determinado item de 

consumo, essencial à administração pública, é extraída uma pequena amostra 

aleatória simples, através de consultas a quatro fornecedores distintos. Supondo 

que os valores encontrados foram R$4,00, R$5,00, R$8,00 e R$11,00, a 
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estimativa para a variabilidade, obtida através do estimador não tendencioso da 

variância, será: 

a) 7 

b) 7,5 

c) 10 

d) 7,5 

e) 10 

 (FGV – Senado Federal – 2008 – Estatístico) O coeficiente de variação 

amostral (em porcentagem) de um conjunto de salários é 110%. Se os salários 

desse conjunto forem reajustados em 20%, o novo coeficiente de variação 

amostral será: 

a) 110%. 

b) 112,2%. 

c) 114,2%. 

d) 122%. 

e) 130%. 

 (FGV – SUSAM – 2014 – Economista) Considere as seguintes 

informações obtidas a partir de uma amostra aleatória: 

 

Considerando que 𝑁 ≈ 𝑁 − 1 , é correto afirmar que o desvio-padrão da variável 

X é: 

a) 0 

b) 0,99 

c) 1 

d) 0,01 

e) 99/100 

 (Cesgranrio – Chesf – 2012) Uma pesquisa gerou um conjunto de 

valores tais que: 

• a média de todos os valores é 50; 

• a soma dos quadrados dos valores é 150.000; 

• o tamanho da população é 50. 
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Se de cada um dos valores for subtraída a média, e, em seguida, o resultado de 

cada subtração for dividido por 10, obtém-se um novo conjunto de valores.   A 

variância desses valores transformados é: 

a) 4,5 

b) 5 

c) 30 

d) 45 

e) 50 

 (Cesgranrio – Petrobrás – 2011 – Geofísico Júnior) Foram realizadas 

medidas das temperaturas máximas noturnas de 5.000 municípios de algumas 

regiões, gerando- -se uma amostra de variância V. No entanto, descobriu-se 

que todos os termômetros utilizados subtraíram 4 graus em todas as medidas. 

Após as devidas correções, a variância obtida será: 

a) 4V 

b) 2V 

c) V 

d) V/2 

e) V/4 

 (ESAF – AFRFB – 2012) Em um concurso público a nota média da prova 

de inglês foi igual a 7 com desvio-padrão igual a 2. Por outro lado, a nota média 

da prova de lógica foi igual a 7,5 com desvio-padrão igual a 4. Naná obteve nota 

8 em Inglês e nota 8 em Lógica. Nené obteve nota 7,5 em Inglês e 8,5 em 

Lógica. Nini obteve 7,5 em Inglês e 9 em Lógica. Com relação à melhor posição 

relativa ─ ou ao melhor desempenho ─, pode-se afirmar que o desempenho de 

: 

a) Naná foi o mesmo em Inglês e Lógica. 

b) Nini foi melhor em Lógica do que o de Naná em Inglês. 

c) Nené foi melhor em lógica do que o de Naná em Inglês. 

d) Nené foi o mesmo em Inglês e Lógica. 

e) Nené foi melhor em Lógica do que em Inglês. 
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