
 

 

Questão 01  

O Estatístico interage com profissionais de diversas áreas do conhecimento, utilizando ferramentas que dão 
suporte à tomada de decisão na presença de incerteza. Entretanto, a incerteza leva, algumas vezes, à má 
utilização dessas ferramentas, ocasionando interpretações distorcidas da realidade. Leia a tirinha abaixo. 
 

Fonte: www.exame.com.br/pege2019. 

Do ponto de vista técnico e ético, qual crítica um Estatístico deve fazer ao analisar a situação 

apresentada na tirinha? Apresente um argumento que sustente sua resposta. 
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Questão 02  

 

 

Questão 03  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 04  

 

Questão 05 

 



Questão 06 Juliano tem uma rede de padarias formada por cinco lojas distintas, todas do mesmo 

porte. Nos últimos três meses, o faturamento das lojas foi o seguinte: 

 
Diante desses dados e com a intenção de aumentar as vendas e detectar eventuais falhas, Juliano 

decidiu ficar mais presente na Loja IV, no decorrer do mês de abril.Uma possível justificativa para 

a escolha da Loja IV é que ela foi: 

 

A) a que apresentou o maior faturamento apenas no mês de março. 

B) a que teve o menor faturamento em todos os meses pesquisados. 

C) a única loja com queda de faturamento em dois meses subsequentes. 

D) a única loja com faturamento mensal médio acima de R$ 50.000,00. 

E) a única loja com faturamento mensal médio abaixo de R$ 50.000,00. 

 

Questão 07Na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido 

no atacado, em Sete Lagoas, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos 

anos 2018 e 2019. 

Mês Cotações Ano 

Outubro R$ 83,00 2018 

Novembro R$ 73,00 2018 

Dezembro R$ 81,60 2018 

Janeiro R$ 82,00 2019 

Fevereiro R$ 85,30 2019 

Março R$ 84,00 2019 

Abril R$ 84,60 2019 

De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período 
era igual a: 

A) R$73,10.       B) R$81,50.                   C) R$82,00.                D) R$83,00.         E)R$85,30. 
 


