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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital nº 06/2021 

Cargo: ESTATÍSTICO 

Instruções 
1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: ESTATÍSTICO - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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Década dos Oceanos, instituída pela ONU, 
 começa hoje em todo o mundo 

 
Início ocorre no Dia Mundial dos Oceanos 

 
Publicado em 08/06/2020 – 05:35 Por Gilberto Costa – Repórter da Agência Brasil – Brasília 
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A Década dos Oceanos, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
começa hoje (8) – Dia Mundial dos Oceanos – em todo o mundo. Diplomatas, 
ambientalistas e cientistas esperam que nos próximos dez anos a humanidade 
aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor 
essa imensidão, que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade 
humana, retém o aquecimento global e serve à subsistência direta de bilhões de 
pessoas. 
 
Esta segunda-feira também é o Dia Mundial dos Oceanos, instituído durante a 
conferência Rio-92 para promover a conservação de espécies e habitats, diminuir a 
poluição e a escassez de recursos por causa da sobrepesca. 
 
“Fonte de bens e serviços que sustentam a humanidade, os oceanos são 
importantíssimos para o funcionamento do planeta e para o bem-estar. A gente precisa 
conhecer mais e cuidar mais”, defende Alexander Turra, professor titular do Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e responsável pela cátedra 
Unesco para Sustentabilidade dos Oceanos. 
 
Turra, que também faz parte da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, 
alerta que neste momento de pandemia de covid-19 “diminuiu o esforço de fiscalização 
nos oceanos”. Ele teme que o afrouxamento esteja sendo aproveitado para a 
sobrepesca e para a pirataria. 
 
Em oito anos da década passada (2011-2018) ocorreu uma média de 257 casos de 
pirataria marítima por ano em todo o planeta, segundo o International Maritime Bureau 
(IMB). 
 
Difícil vigilância 
 
Crimes marítimos e acidentes nos oceanos podem ser de difícil investigação. 
Alexander Turra lembra que até hoje os brasileiros não sabem como 3.600 quilômetros 
do litoral, da Reserva Extrativista do Cururupu (Maranhão) até São João da Barra 
(Rio de Janeiro), foram atingidos por manchas de petróleo. 
 
Por análise da composição molecular, sabe-se que o óleo foi extraído da Venezuela, 
mas não se sabe a causa da ocorrência da mancha, criminosa ou acidental, como 
vazamento de uma embarcação ou naufrágio em alto-mar. 
 
Turra lamenta que não seja possível saber o dano total do incidente e mesmo se os 
efeitos já cessaram. “Visualmente, o aspecto é de melhora, porém o efeito de longo 
prazo ainda está sendo avaliado. A gente não sabe qual é a sua magnitude.” De 
acordo com dados da Marinha, foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo em 11 
estados. 
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O pesquisador preocupa-se com a possibilidade de que “esse tipo de sinistro possa 
acontecer de novo”. Como forma de prevenção e controle, ele defende a pesquisa 
conjunta entre as universidades federais e a Marinha. Também espera que haja 
melhora na fiscalização do tráfego marítimo internacional, inclusive com o 
monitoramento da interrupção de comunicação dos navios (transponder), que impede a 
rastreabilidade por embarcação. 
 
Edição: Graça Adjuto 
 

(Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/decada-dos-oceanos-instituida-
pela-onu-comeca-hoje-em-todo-o-mundo. Acesso em: 20 abr. 2021). 

 
 

1ª QUESTÃO. Em relação ao texto, é CORRETO afirmar:  

A) Apresenta uma necessidade de se ater aos fatos e lança o foco sobre a realidade que 
envolve os problemas da pesca.  

B) Destaca a importância de se conhecer os oceanos e enfatiza alguns problemas 
relacionados à diminuição da fiscalização.  

C) Tenta convencer o leitor a se posicionar a favor dos oceanos e chama a atenção para a 
pesca esportiva e a pirataria.  

D) Mostra os dois lados de um problema muito sério e destaca as possibilidades de 
solucioná-lo a curto prazo.  

E) Enfatiza um tema sério sobre a preservação ambiental e convoca a população a discutir 
a esse respeito. 

 
 
2ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais, 
responsáveis pela manutenção temática. 

I. O termo “que” (linha 20) refere-se a “Turra” (linha 20). 
II. A expressão “O pesquisador” (linha 40) é uma referência a “Alexander Turra” (linha 17). 
III. O termo “mas” (linha 33) sinaliza a relação de oposição entre a informação que introduz 

e a anterior. 

IV. Os termos “também” (linha 20) e “inclusive” (linha 43) indicam relação de condição entre 
as informações em seu entorno. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) IV, apenas.  
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3ª QUESTÃO. Considerando os excertos “[...] que cobrem 70% do planeta [...]” (linha 8) e 
“[...] que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade humana [...]” (linha 9-
10), analise as afirmativas a seguir, sobre as duas ocorrências do termo “que”. 

I. A primeira ocorrência do termo “que” retoma a palavra “águas” (linha 8), estabelecendo 
uma relação de restrição. 

II. A primeira ocorrência do termo “que” trata-se de um conector e introduz uma condição 
em relação à informação antecedente. 

III. A segunda ocorrência do termo “que” retoma a palavra “imensidão” (linha 9), 
estabelecendo uma relação de explicação. 

IV. A segunda ocorrência do termo “que” caracteriza-se por indicar uma advertência que 
pode ser ignorada. 

V. O termo “que”, em ambas as ocorrências, é um elemento referencial que retoma os 
nomes que o antecedem. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 

A) II e V, apenas. 

B) IV e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, III e V, apenas. 
 
 
4ª QUESTÃO. No excerto “[...] foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo em 11 
estados” (linhas 38-39), a expressão “foram recolhidas” pressupõe um agente  

A) em vias de provocar um acidente em razão da mancha de óleo. 

B) que desconhece a gravidade e os riscos da contaminação. 

C) com capacidade para retirar o óleo do litoral contaminado. 

D) com inexperiência para executar a tarefa de extração da mancha. 

E) que não lida bem com acidentes ambientais. 

 

 
5ª QUESTÃO. Considerando os excertos “A gente precisa conhecer mais e cuidar mais 
[...]” (linhas 16-17) e  “A gente não sabe qual é a sua magnitude” (linha 37), é CORRETO 
afirmar que a expressão “a gente” 

A) marca uma fala desprestigiada socialmente e não deve ser utilizada pelos falantes. 

B) fere as normas da gramática da língua portuguesa e prejudica a comunicação entre as 
pessoas. 

C) reflete o preconceito linguístico praticado por muitos falantes do português. 

D) substitui o “nós” em muitos contextos e pode estabelecer maior aproximação entre os 
interlocutores. 

E) introduz uma fala muito pessoal que não inclui o interlocutor e sua opinião. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 5 QUESTÕES 

6ª QUESTÃO. Em um grupo de 150 pessoas, 

 todas as pessoas são torcedoras de, pelo menos, um destes times: Flamengo, Grêmio e 
Palmeiras; 

 77 pessoas são torcedoras do Flamengo; 
 59 pessoas são torcedoras do Grêmio; 
 67 pessoas são torcedoras do Palmeiras; 
 23 pessoas torcem, simultaneamente, pelo Flamengo e pelo Grêmio; 
 18 pessoas torcem, simultaneamente, pelo Flamengo e pelo Palmeiras; 
 10 pessoas torcem, simultaneamente, pelos três times, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. 
 

Nesse grupo, o número de pessoas que torcem simultaneamente pelo Grêmio e pelo 
Palmeiras, mas não torcem pelo Flamengo, é igual a 

A) 6 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

E) 14 
 
 
7ª QUESTÃO. Um total de 87 pessoas foi dividido em 13 grupos diferentes. Cada pessoa 
ficou em um único grupo, e cada grupo ficou com, no máximo, 12 pessoas. A quantidade 
mínima possível de grupos com, pelo menos, cinco pessoas é igual a 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 
 
8ª QUESTÃO. A quantidade de números inteiros positivos de cinco algarismos com, pelo 
menos, dois algarismos idênticos é igual a 

A) 26.360 

B) 38.448 

C) 48.322 

D) 54.546 

E) 62.784 
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9ª QUESTÃO. Cem objetos foram colocados em   gavetas. O maior valor possível para  , 
de modo que se tenha certeza de que, pelo menos, uma gaveta recebeu mais de três 
objetos, é igual a 

A) 27 

B) 30 

C) 33 

D) 36 

E) 39 
 
 
10ª QUESTÃO. Uma loja vendeu um produto por certo preço unitário durante a primeira 
semana de abril de 2021. Durante a segunda semana de abril de 2021, a loja aumentou em    o preço unitário do produto em relação ao preço unitário da primeira semana de abril de 
2021. Durante a terceira semana de abril de 2021, a loja reduziu em 10% o preço unitário do 
produto em relação ao preço unitário da segunda semana de abril de 2021, de modo que o 
preço unitário do produto nessa terceira semana ficou igual a     do preço unitário da 
primeira semana de abril de 2021. O valor de   é igual a 

A)       

B)       

C)       

D)       

E)       
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INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. O Ubuntu Linux 20.04 LTS possui quatro áreas de trabalho, de modo que 
um usuário possa abrir diferentes janelas de aplicativos em diferentes áreas de trabalho 
para organizar seu espaço. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. 

I. É possível enviar uma janela de um espaço de trabalho a outro ao clicar com o botão 
direito do mouse sobre a barra de títulos da janela e selecionar a opção “Mover para 
outro espaço de trabalho”. 

II. Ao clicar no ícone de um aplicativo no lançador, cuja janela esteja em outro espaço de 
trabalho, a tela trocará automaticamente para a área correspondente. 

III. Os espaços de trabalho estão organizados em uma grade 2 x 2 e podem ser 
visualizados simultaneamente por meio do atalho de teclado Super + S. 

IV. É possível alternar o espaço de trabalho que está sendo exibido na tela por meio do 
atalho de teclado Ctrl + Alt + seta, na direção desejada. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

12ª QUESTÃO. No LibreOffice Calc 4.2, uma planilha foi criada para registrar o nome da 
pessoa responsável por uma determinada tarefa a cada dia da semana e, utilizando 
fórmulas, consolidar uma contagem de quantas vezes cada pessoa assumiu 
responsabilidade pela tarefa, conforme figura a seguir. 

 
 

A fórmula que, se digitada na célula E2 e, posteriormente, propagada para as células E3:E5 
por meio de preenchimento automático, produz o resultado demonstrado na figura é 

A) =CONT.SE($B2:$B8; D2) 

B) =SOMA.SE(B$2:B$8; D2) 

C) =CONT.SE(B$2:B$8; D2) 

D) =SOMA.SE($B2:$B8; D2) 

E) =CONT.NÚM($B$2:$B$8) 
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13ª QUESTÃO. Internamente, os computadores trabalham com interpretação de números 
binários, sendo comum expressar características de alguns componentes utilizando 
unidades de medida baseadas em dígitos binários ou bits (binary digits), por exemplo: uma 
conexão de rede com velocidade de 100 kbps, ou kilobits por segundo. Também é comum o 
uso de outra unidade derivada do bit, chamada termo binário ou byte (binary term), por 
exemplo, um disco rígido com capacidade de armazenamento de 500 GB, ou gigabytes. 
Nesse contexto, 1 byte é equivalente a 

A) 2 bits. 

B) 8 bits. 

C) 10 bits. 

D) 1.000 bits. 

E) 1.024 bits. 
 

14ª QUESTÃO. No Microsoft Windows 10, um clique no botão Iniciar, na barra de tarefas, 
seguido de um clique na opção Configurações exibe o painel CONFIGURAÇÕES. Nesse 
painel, um clique no grupo Sistema abre o painel SISTEMA, que dá acesso, dentre suas 
opções, às configurações de Energia e suspensão. Por meio dessa última opção, é possível 
configurar o sistema operacional para  

I. desligar o vídeo automaticamente quando o computador ficar ocioso por um tempo 
determinado. 

II. suspender as atividades do computador quando esse ficar ocioso por um tempo 
determinado. 

III. desligar o computador quando esse ficar ocioso por um tempo determinado. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III, apenas. 
 

15ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer 4.2, por meio do menu Inserir, item Índices, subitem 
Índices e sumários, é possível criar um sumário que liste todas as “divisões” de um 
documento. Antes de utilizar esse menu, no entanto, é necessário 

A) aplicar estilos de formatação específicos aos tópicos que irão fazer parte da lista. 

B) salvar o documento no disco rígido. 

C) utilizar quebras de página para criar as “divisões” do documento. 
D) formatar o título de cada “divisão” do documento em negrito. 

E) formatar o título de cada “divisão” do documento em fonte de tamanho maior que a 
utilizada no restante do texto. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 

16ª QUESTÃO. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, é INCORRETO afirmar: 

A) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 

B) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina, razão pela qual causar mal a uma pessoa que 
paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.  

C) Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por 
descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua 
inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

D) Deixar, o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 
em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a 
ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos 
serviços públicos. 

E) Toda pessoa tem direito à verdade, motivo pelo qual o servidor público não pode deixar 
de fornecer informações sobre processos, ainda que sigilosos e de interesse superior 
da Administração Pública. 

 
 
17ª QUESTÃO. Em matéria de licitação, segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é 
INCORRETO afirmar: 

A) Apenas a empresa vencedora da licitação terá conhecimento dos termos do contrato e 
do respectivo processo licitatório. 

B) Toda prorrogação de prazo do contrato administrativo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

C) O contrato com prazo de vigência indeterminado é proibido. 

D) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não 
poderão ser alteradas sem prévia concordância da empresa contratada. 

E) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de 
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. 
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18ª QUESTÃO. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, 

I. aplica-se ao tratamento dos dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança 
pública, defesa nacional e segurança do Estado. 

II. determina que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como um de seus 
fundamentos a autodeterminação informativa. 

III. considera como dado pessoal sensível aquele relativo a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião do tratamento desse dado. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I e III, apenas. 
 

19ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios com o fim de garantir o acesso a informações, é INCORRETO 
afirmar: 

A) O acesso à informação será assegurado mediante a realização de audiências ou 
consultas públicas, o incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. 

B) A Lei de Acesso à Informação garante, entre outros, o direito de obter informação 
primária, íntegra, autêntica e atualizada, e a orientação sobre os procedimentos para a 
consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida 
a informação almejada. 

C) As disposições da Lei de Acesso à Informação aplicam-se, no que couber, às entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebem, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 
entre outros casos previstos em lei específica. 

D) Os órgãos e entidades públicas deverão promover, independentemente de 
requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

E) A Lei de Acesso à Informação considera como autenticidade a qualidade da informação 
não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino. 
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20ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, a respeito do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), aprovado pela Resolução nº 05/2021 do Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  

I. O PDI abrange as áreas de ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão. 

II. O PDI estabelece que a missão da Ufes é garantir a formação humana, acadêmica e 

profissional com excelência, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com a 

produção de avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais, sociais e de 

inovação, e a promoção dos direitos e da inclusão social.  

III. O PDI estabelece que a visão da Ufes é ser reconhecida como instituição pública de 

excelência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com 

a inclusão social, a interiorização, a inovação e o desenvolvimento sustentável da 

sociedade brasileira, em particular do Estado do Espírito Santo.  

IV. O PDI define como desafios institucionais: infraestrutura e acessibilidade, ações 

afirmativas, inovação e responsabilidade social, promoção da saúde, desenvolvimento e 

valorização das pessoas, internacionalização, sustentabilidade ambiental e econômico-

financeira e imagem institucional. 

V. A governança da Ufes é exercida em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

Fazem parte do nível estratégico os departamentos acadêmicos e administrativos, as 

divisões, as seções e as coordenadorias. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II, III e IV, apenas.  

C) I, III, IV e V, apenas.  

D) II, III, IV e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES 

Consulte as tabelas normal padrão, t-Student e F, disponíveis ao final do caderno, para 
responder às questões de 21 a 26, se necessário. 
 
21ª QUESTÃO. O Secretário de Educação da cidade A deseja realizar uma pesquisa para 
saber qual destes investimentos os moradores preferem: uma nova escola ou a 
implementação de um novo transporte escolar. As orientações sobre o plano amostral 
encaminhadas à empresa que realizará a pesquisa são:  

I. A Amostragem Aleatória Simples deve ser utilizada como método.  

II. O grau de confiança deve ser de 95%. 

III. A margem de erro deve ser de 4%.  

 
O Secretário de Educação da cidade B possui um estudo semelhante, feito no ano anterior, 
que definiu a obra de uma nova escola, com a preferência de 60% dos entrevistados. Ele 
pretende repetir o estudo, mas agora seguindo as três orientações da cidade A.  
 
Dessa forma, em relação ao tamanho amostral a ser calculado para cada cidade, é 
CORRETO afirmar que: 

A) para ambas as cidades, o tamanho amostral é igual a 600. 

B) para a cidade A, o tamanho amostral é igual a 601, e para a cidade B, 577. 

C) para ambas as cidades, o tamanho amostral é igual a 601. 

D) para a cidade A, o tamanho amostral é igual a 600, e para a cidade B, 576. 

E) para ambas as cidades, o tamanho amostral é igual a 385. 
 

Leia o texto a seguir e responda à questão 22.  

Uma empresa que atua no ramo de seguros decide oferecer, de forma experimental e por 
tempo determinado, um tipo de seguro residencial. Porém, caso o número de vendas 
diárias no período experimental seja maior do que 80 seguros, a empresa manterá a oferta 
por tempo indeterminado.  

Para avaliar as vendas, a empresa selecionou uma amostra aleatória de 64 dias e 
observou uma venda média e um desvio padrão diários de 78 e 16 seguros, 
respectivamente. Com esse resultado, portanto, a empresa resolveu paralisar as vendas 
do seguro. 

Após ser consultado sobre o caso, um estatístico afirmou que a empresa pode ter 
cometido um erro, pois é possível que as vendas estejam atendendo ao critério definido 
inicialmente.  
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22ª QUESTÃO. Com base no texto, analise as afirmativas a seguir, considerando o nível de 
significância de α=0.05. 

I. Nesse caso, deve-se utilizar um teste de média unilateral à direita. 

II. O poder do teste a ser realizado é de, no mínimo, 12,7%, aproximadamente, supondo 

=81. 

III. O Valor-p é menor do que 0,10. 

IV. A suposição de normalidade dos dados de vendas se faz necessária para se aplicar o 
teste de médias paramétrico com variância populacional desconhecida. 

É CORRETO o que se afirma em 

A)  I, II, III e IV. 

B) I, II e IV, apenas.  

C) II e IV, apenas. 

D) II, apenas. 

E) I, apenas. 

 

 
23ª QUESTÃO. Uma empresa que atua no ramo de contratação usa um protocolo de 
entrevista de candidatos cuja pontuação final segue uma distribuição normal, com média 
histórica de 500 pontos e uma variância de 400 pontos. Para se adequar a procedimentos 
mais atuais, promoveu-se um ajuste no protocolo de entrevista. Dessa forma, a fim de 
verificar se houve alguma alteração na média de pontos dos candidatos entrevistados a partir 
do uso do protocolo modificado, realizou-se um estudo amostral com 16 entrevistas, cuja 
média registrou 492 pontos. Em seguida, aplicou-se um teste de hipótese, que gerou algumas 
respostas. Sobre o resultado do teste de hipótese, considerando o valor de α=0.05, é 
CORRETO afirmar: 

A) A distribuição da estatística de teste é normal padrão e igual a -1,6; o Valor-p>0.05 e o 
teste é bilateral. 

B) A distribuição da estatística de teste é T de Student e igual a -12,5; o Valor-p<0.05 e o 
teste é bilateral. 

C) A distribuição da estatística de teste é T de Student e igual a -12,5; o Valor-p>0.05 e o 
teste é unilateral. 

D) A distribuição da estatística de teste é normal padrão e igual a -1,6; o Valor-p>0.05 e o 
teste é unilateral. 

E) A distribuição da estatística de teste é normal padrão e igual a -1,6; o Valor-p<0.05 e o 
teste é unilateral. 
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24ª QUESTÃO. Vinte e oito automóveis idênticos foram divididos aleatoriamente em quatro 
grupos de forma balanceada. Em cada grupo, os carros foram testados com um tipo de 
gasolina respectivo (identificados por A, B, C e D). O objetivo é verificar, após dirigir os carros 
em circuito de teste, se há diferença no consumo médio (em quilômetros por litro) entre os 
quatro tipos de gasolina testados. O quadro a seguir apresenta as hipóteses envolvidas e 
alguns resultados. 

Hipóteses: 
H0: as médias de consumo dos quatro tipos de gasolina são iguais. 
H1: pelo menos um par de médias de consumo difere dentre os quatro tipos de gasolina. 
 
Resultados: 
SQT (Soma dos Quadrados Totais) = 390 
SQE (Soma dos Quadrados dos Erros) = 120 

 
Com base nessas informações, utilizando a técnica estatística adequada e supondo atendidos 
os seus pré-requisitos, o valor da estatística do teste, o ponto crítico do teste e a conclusão do 
teste são, respectivamente (considere α=0,05): 
 

A) aproximadamente 15,73; F(4,7)=4,12; H0 foi rejeitada. 

B) aproximadamente 15,73; F(3,27)=3,01; H0 foi rejeitada. 

C) 18,00; F(4,28)=2,71; H0 foi rejeitada. 

D) 18,00; F(3,24)=3,01; H0 foi rejeitada. 

E) 18,00; F(3,24)=3,01; H0 não foi rejeitada. 
 

25ª QUESTÃO. O gasto semanal (v.a. X) com cópias e lanches dos estudantes de uma 
grande universidade é de R$ 60, medido a partir de um estudo do ano anterior (seja X 
supostamente distribuído segundo uma Normal). A partir da mudança de alguns fatores que 
impactam os preços, foi levantada uma suspeita de que o gasto médio com as atividades 
possa ter se alterado. Para dirimir tal dúvida, foi coletada uma amostra aleatória de gastos 
semanais de 25 alunos, obtendo-se uma média de R$ 66 e um desvio padrão de R$ 20. 
Aplicando-se um teste de hipóteses adequado (nível de significância α=0,05), sendo H0:µ=R$ 
60, a região de rejeição do teste, a conclusão do teste e o Valor-p são, respectivamente: 

A) unilateral; rejeita-se H0; Valor-p maior do que 0,43. 

B) unilateral; não se rejeita H0; Valor-p maior do que 0,05. 

C) bilateral; não se rejeita H0; Valor-p maior do que 0,06. 

D) bilateral; rejeita-se H0; Valor-p menor do que 0,10. 

E) bilateral; rejeita-se H0; Valor-p maior do que 0,06. 
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26ª QUESTÃO. Um modelo ajustado         apresenta os seguintes valores para uma 
tabela ANOVA: 

Fonte de variação g.l. S.Q. Q.M. F p-valor 
Regressão 1 610 610 11,9 0,007 
Resíduo 9 209 23,2 

Total 10 819  
 

Sobre a análise dessa tabela, é CORRETO afirmar que o relacionamento entre as variáveis 

A) é estatisticamente significativo ao nível de significância de 1%, e o coeficiente de 
determinação é 74,5%. 

B) é estatisticamente significativo ao nível de significância de 5%, e o coeficiente de 
determinação é 99,3%. 

C) é estatisticamente significativo ao nível de significância de 0,5%, e o coeficiente de 
determinação é 74,5%. 

D) é estatisticamente significativo ao nível de significância de 5%, e o coeficiente de 
determinação é 25,5%. 

E) não é estatisticamente significativo ao nível de significância de 5%, e o coeficiente de 
determinação é 96,3%. 

 

 
27ª QUESTÃO. Uma amostra aleatória foi tomada para avaliar o perfil dos estudantes 
formandos de uma universidade. Dentre as diversas variáveis, estão: o sexo, a idade em 
anos, o CR (Coeficiente de Rendimento do aluno, que varia de 0 a 10), o número de 
reprovações e a área de conhecimento do curso. Com base nisso, analise as afirmativas a 
seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.  

( ) Para investigar a distribuição do CR, é adequado construir um histograma.  

( ) Para investigar a distribuição da variável sexo, é adequado construir um gráfico de 
dispersão. 

( )  Para investigar a associação entre todas as variáveis, é adequado utilizar a técnica 
multivariada Análise de Correspondência, sem necessidade de transformações nas 
variáveis. 

( )  Para investigar a relação entre CR e idade, é adequado construir, inicialmente, um 
diagrama de dispersão.  

( ) Para avaliar a variável idade, é indicado utilizar o boxplot, já que essa ferramenta 
informa três características importantes: medida de resumo, simetria e dispersão. 

 
A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V)  e falsas (F), de cima para baixo, é:  

A) V, F, V, V, V. 

B) V, F, F, V, V. 

C) V, F, V, F, V.  

D) F, F, F, V, F. 

E) V, F, V, V, F. 
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28ª QUESTÃO. Um estudo interno realizado numa universidade apontou que, dos alunos 
selecionados no vestibular, 90% dos provenientes de escola privada eram de cor branca e 
10% eram de cor preta/parda, enquanto que 60% daqueles oriundos de escola pública eram 
de cor branca e 40% eram de cor preta/parda. Sabe-se que 60% do total de selecionados 
eram de escola pública e 40% eram de escola privada. Se um aluno escolhido ao acaso, 
dentre os selecionados no vestibular, for de cor preta/parda, a probabilidade de ele ser 
oriundo de escola pública é de 

A) 0,32 

B) 0,38 

C) 0,40 

D) 0,86 

E) 0,90 
 

29ª QUESTÃO. Suponha que a Universidade Federal do Espírito Santo decida realizar um 
estudo com os alunos do campus de Goiabeiras para saber a opinião a respeito da 
implantação de um projeto de segurança e sinalização. Para isso, definiram-se as seguintes 
diretrizes no plano amostral: 

I. A representação da amostra em primeira etapa deverá considerar o quantitativo relativo 
ao número de alunos por agrupamento de cursos de áreas afins e por turno (diurno ou 
noturno), além de algumas variáveis de perfil do aluno.  

II. Para cada agrupamento de cursos de áreas afins, os cursos serão escolhidos via 
amostragem aleatória, devido às semelhanças entre eles.  

III. A seleção dos alunos em cada curso escolhido se dará de forma aleatória. 

 
Para esse tipo de estudo, deve-se utilizar o método de amostragem 

A) aleatória estratificada, apenas. 

B) por conglomerados, apenas. 

C) aleatória estratificada e a por conglomerados. 

D) aleatória estratificada e a aleatória simples. 

E) por cotas, apenas. 
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30ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, sobre análise exploratória de dados. 

I. Numa curva ________ de dados quantitativos, a média e a ______ não são medidas de 
resumo adequadas para representar o conjunto de dados. 

II. O ________ é conhecido como o esquema dos 5 números e fornece uma ideia sobre a 
posição, a dispersão e a simetria dos dados sob análise. 

III. Numa curva de frequência assimétrica __________, a mediana tende a ser maior do que 
a _______. 

 
Completam CORRETAMENTE os trechos lacunados acima, na ordem sequencial, os termos: 

A) bimodal – mediana – histograma – negativa – moda 

B) unimodal – moda – boxplot – positiva – média 

C) trimodal – mediana – boxplot – positiva – média 

D) bimodal – mediana – boxplot – positiva – moda 

E) unimodal – mediana – histograma – negativa – moda 
 

31ª QUESTÃO. Após um período experimental, uma loja especializada em presentes 
elaborou uma distribuição de probabilidade do número de vendas diárias (Y) de uma cesta de 
frutas, apresentada na tabela que segue: 

Y 0 1 2 3 4 5 
P(Y) 0,05 0,3 0,3 0,20 0,10 0,05 

Considere que a cesta tem um preço de custo à loja de R$ 50 e é vendida a R$ 90, e que 
todas as cestas não vendidas são descartadas e doadas a uma entidade beneficente ao final 
do dia em que elas são postas à venda. Após o período experimental, a loja pretende montar 
uma quantidade diária de cestas que maximize o lucro esperado.   

A quantidade de cestas que a loja deve fazer pela manhã num dia qualquer, antes de abrir 
suas portas, para maximizar o lucro esperado com a venda de cestas naquele dia é  

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 
32ª QUESTÃO. Uma universidade decidiu estudar a relação entre o número de abandonos 
( ) e o número de formandos ( ), em dez cursos escolhidos ao acaso na instituição. Os dados 
gerados foram:                      e          O modelo linear ajustado é 

A)            

B)             

C)          

D)             

E)            
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33ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, a respeito de estudos clínicos-
epidemiológicos. 

I. Nos estudos de _______, o objetivo é avaliar se indivíduos expostos a um fator são mais 
propensos ao desenvolvimento de uma doença ao longo do período de 
acompanhamento. Já nos estudos de _______, o pesquisador seleciona um grupo com a 
doença e outro grupo sem a doença.  

II. Nos estudos _______, as informações sobre uma variedade de características são 
coletadas num ponto específico do tempo, o que limita sua capacidade de estudar 
associações entre fatores e a doença, pois não se sabe se a exposição ocorreu antes, 
durante ou após o aparecimento da doença. 

III. O _____, embora seja uma boa medida para medir o efeito de exposição a um fator, não 
deve ser utilizado com esse mesmo fim nos estudos de _________, pois nesses estará 
sujeito à construção dos grupos via seleção amostral. Para esse último caso, deve ser 
utilizada a medida de ________. 

 

Completam CORRETAMENTE os trechos lacunados acima, na ordem sequencial, os termos: 

A) coorte – caso-controle  –  transversais – risco relativo – caso-controle – odds ratio. 

B) caso-controle – coorte – longitudinais – risco relativo – caso-controle – odds ratio. 

C) coorte – caso-controle – transversais – risco relativo – coorte – odds ratio. 

D) caso-controle – coorte – clínicos aleatorizados – odds ratio – caso-controle – risco 
relativo. 

E) coorte – caso-controle – longitudinais – odds ratio – ensaios clínicos aleatorizados – risco 
relativo. 

 

 
34ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas aos estudos de tabelas de 
contingência r x s, representada por uma variável X (em linha) e uma variável Y (em coluna), 
ambas categóricas. X é descrita como o fator de exposição e Y, como o desfecho. 

I. Enquanto medidas de efeito de um fator, os valores risco relativo e odds ratio se 
aproximam nas situações em que a doença tem uma baixa frequência na  população, ou 
seja, quando a doença é rara. 

II. Para fins de analisar uma tabela r x s, é possível atribuir escores às categorias de Y 
quando essa for ordinal, utilizando-se o teste qui-quadrado de Pearson. 

III. Para o caso em que as subpopulações de X (as linhas) sejam grupos populacionais 
independentes e fixos, o teste qui-quadrado será chamado de teste de homogeneidade. 
Esse último se difere do teste de independência, no qual os totais das caselas vai se 
formando conforme a obtenção das respostas à amostra total “n”. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, apenas. 

E) II, apenas. 
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35ª QUESTÃO. A respeito de medidas estatísticas de um conjunto, analise as afirmativas a 
seguir.  

I. O coeficiente de variação é uma medida estatística que permite comparar o grau de 
variabilidade relativa entre dois conjuntos numéricos, mesmo com variáveis de unidades 
de medidas distintas. 

II. Se uma constante C for somada a cada elemento de um conjunto de números, o novo 
conjunto gerado terá a mesma variância do conjunto original, mas sua média ficará 
somada à constante C. 

III. Uma turma de um curso de especialização tem 10 alunos. Um desses alunos desistiu de 
freqüentar a turma e outro, com 20 anos de idade, ocupou sua vaga. Dessa forma, a 
média das idades dos alunos dessa turma diminuiu em 6 meses. Assim, é correto afirmar 
que o aluno que desistiu do curso tem 25 anos. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 
36ª QUESTÃO. Sobre dados multivariados, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) O fato de demonstrar que todas as distribuições univariadas e bivariadas são normais 
não implica que o vetor tenha distribuição normal multivariada. Na prática, porém, quando 
isso ocorre, a chance de se estar com um vetor normal multivariado é muito grande. 

( ) Uma forma de auxiliar na verificação de normalidade multivariada é utilizar uma 
medida de distância, baseada na distribuição de probabilidade qui-quadrado, que, por sua 
vez, utiliza o vetor de médias e a matriz de covariância amostral. 

( ) Na análise de componentes principais, o objetivo é explicar a estrutura de variância e 
covariância de um vetor aleatório, construindo, a partir das variáveis originais, combinações 
lineares que sejam ao máximo correlacionadas entre si.  

( ) Na análise de agrupamentos, que visa encontrar uma partição de n elementos em k 
grupos, os métodos hierárquicos e não hierárquicos diferem em alguns aspectos. No entanto, 
assemelham-se quanto à não necessidade de o usuário especificar previamente o número de 
clusters desejado. 

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V. 

B) V, V, V, F. 

C) F, V, F, F. 

D) V, F, F, F. 

E) V, V, F, F. 
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37ª QUESTÃO. Um clube social decide fazer um estudo para tentar identificar como se 
correlacionam as diversas características das famílias que o frequentam. Para isso, organizou 
um banco de dados que contém: o bairro de residência, a renda familiar, os serviços mais 
utilizados pela família no clube, o grau de instrução e a profissão do responsável familiar, os 
dias e horários mais frequentados pela família no clube, o número de membros (entre sócios 
e dependentes), entre outras variáveis.  

A técnica estatística CORRETA para realizar o estudo é a análise 

A) fatorial, bastando apenas categorizar as variáveis quantitativas presentes. 

B) de  conglomerados, sem necessidade de transformação das variáveis. 

C) de componentes principais, sem necessidade de transformação das variáveis. 

D) de correspondência múltipla, após a categorização das variáveis quantitativas. 

E) discriminante, após transformação das variáveis. 
 

 

 

38ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, a respeito de técnicas multivariadas. 

I. A ______ trata-se de uma técnica multivariada na qual os grupos para os quais cada 
elemento amostral pode ser classificado devem ser conhecidos ou definidos a priori. 

II. O interesse da ________ está em verificar a associação entre variáveis categóricas.  

III. O usuário da _______ que tem, a priori, um modelo fatorial pré-especificado consegue 
verificar a consistência dos dados amostrais de que dispõe.  

Completam CORRETAMENTE os trechos lacunados acima, na ordem sequencial, os termos: 

A) análise discriminante – análise de conglomerados – análise fatorial exploratória. 

B) análise de conglomerados – análise fatorial confirmatória – análise discriminante. 

C) análise discriminante – análise de correspondência – análise fatorial confirmatória. 

D) análise de conglomerados – análise de correspondência – análise fatorial confirmatória. 

E) análise de componentes principais – análise de correspondência – análise fatorial 
exploratória. 
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39ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, sobre análise fatorial. 

I. Kaizen-Meyer-Olkin (KMO) é uma estatística utilizada para avaliar a adequabilidade de 
um conjunto de dados à aplicação da análise fatorial, cujo valor depende das medidas de 
correlações parciais entre as variáveis sob estudo: quanto mais próximo de zero 
estiverem as correlações parciais, mais próximo de 1 estará a estatística KMO. 

II. O teste de esfericidade de Bartlett serve para verificar se a matriz de correlação das 
variáveis estudadas é próxima ou não da matriz identidade. 

III. Quanto mais próxima da matriz identidade estiver a matriz de correlação das variáveis, 
mais adequada será a aplicação da análise fatorial aos dados. 

IV. Na definição do número de fatores, deve-se buscar maximizar o percentual explicado da 
variância total a partir do gráfico scree-plot, bem como o critério de Kaiser, que sugere 
tomar apenas os autovalores maiores do que 1. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) II, apenas. 
 

 

40ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, sobre estimação pontual e intervalar: 

I. Chama-se Erro Quadrático Médio (EQM) o valor EQM=E(T-β)2, que, por sua vez, pode 
ser escrito como EQM=V(T)+Viés(T), sendo V a variância e T um estimador para β.  

II. Conforme os conceitos da inferência clássica e fazendo uso do Teorema Central do 
Limite, a média amostral de uma população com média µ e variância σ converge para 

uma distribuição N[µ, 
   ]. Daí que um Intervalo de Confiança (IC) de 95% para µ pode ser 

dado por [           µ            ]. Pode-se afirmar, então, que a probabilidade de 

que a variável aleatória µ esteja entre os limites descritos é de 95%. 

III. Seja uma população exponencial (α) descrita por f(x|α)= α exp(-αx), para x>0, α>0 e 0 
caso contrário. Logo, o Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) para α é a média 
amostral   . 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas 

C) I, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III, apenas. 
 


