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Nas etapas do método estatístico qual o papel da etapa Crítica
dos Dados para o sucesso da pesquisa estatística?

R => Após a coleta dos dados deve-se seguir a crítica dos
dados para buscar a validação destes, testar a veracidade, a
qualidade das informações coletadas. Nesta etapa eliminam-
se erros, supressão de valores estranhos que possam gerar
futuros enganos na análise. Erro pode ser pergunta mal
elaborada, falha na coleta.
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Num contexto de intensa produção de dados e informações
explique qual o significado de dados não-estruturados, qual o
problema em utilizá-los e cite dois exemplos.

R => Banco de dados desorganizado, não dispõe de todas as
informações necessárias. Dados de difícil acesso e
recuperação dificultando a organização, apresentação e
analise destes dados.
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Cite e explique quatro exemplos de dados que podem
ser coletados por uma empresa usados mídias sociais
e que podem ajudar na tomada de decisões.

R=> Reclamações por escrito, depoimentos gravados,
curtidas e compartilhamentos;
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O Big Data se baseia em três pilares: volume, velocidade e variedade
de dados. Explique e cite exemplos para cada um desses pilares no
processo de tomada de decisão.

R => Volume se refere ao grande fluxo gerado de informações e
dados (ex: notícias jornalísticas), a velocidade com que se propaga
a informação/dados (ex: dados financeiros que impactam nos
negócios por todo o mundo em segundos) e variedade que diz
respeito as diversas formas assumidas: dados contábeis, relatórios,
transações financeiras etc.
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5- A partir dos dados, qual a média, moda e mediana?

Meses Jan Fev Mar Abril Maio

Gastos 

(R$)

25 22 35 28 35
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a)29,35 e 28;

b)25, 28 e 25;

c) 35, 28 e 22;

d)22, 29 e 35;

e)28, 35 e 25;
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6- Em um grupo de pessoas, as idades são 20, 22, 25 e 27 anos. Caso uma

pessoa de 26 anos se junte ao grupo qual a média de idade do grupo?

a) 27 anos;

b)22 anos;

c) 20 anos;

d)24 anos;

e)25 anos;
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7- A distribuição de salários de uma empresa é fornecida pela tabela abaixo.

Calcule a média salarial.

Salários (R$) Funcionários

500,00 10

1.000,00 5

1.500,00 6

2.000,00 15

5.000,00 8

10.000,00 2



10

a)R$ 2369,56;

b)R$ 3000,00;

c) R$ 3574,00;

d)R$ 2.202,44;

e)R$ 4.127,56;
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8- Em 7 dias no restaurante Panela de Ferro foram servidos almoços

para 40, 52, 55, 38, 40, 48 e 56. Qual a media dos serviços

executados?

a) 40 serviços;

b) 55 serviços;

c) 38 serviços;

d) 48 serviços/47;

e) 56 serviços;
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9) Katheleen Amora fez pesquisa com alunos do curso Técnico em

Administração da cidade de Tum Tum no Maranhão sobre suas alturas e obteve

os seguintes dados:

160 170 162 180 185

175 162 180 174 164

165 170 180 185 165

170 178 178 162 160

174 162 165 164 170

160 160 162 162 162

162 164 164 165 165

165 170 170 170 170

174 174 175 178 178

180 180 180 185 185
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a) Qual a variável pesquisada? R => Altura dos Alunos do Curso Técnico em

Administração da cidade de Tum Tum;

b)Quantos alunos foram pesquisados? => 25 alunos;

c) Qual nome da tabela da esquerda? Tabela Primitiva;

d) Qual nome da tabela da direita? Rol;



10) A Tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos últimos três
anos de cinco empresas que estão à venda:
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Empresas 2015 (em milhares 

de reais)

2016 (em milhares 

de reais)

2017 (em milhares 

de reais)

Biotech 200 220 240

Potty Consult 200 230 200

Sertão Bravo 

Invest.

250 210 215

Granja Org. 230 230 230

Fio Sertanejo 160 210 245
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Jorge Paulo Lehman sócio do Grupo 3G com fortuna avaliada em US$ 25 bi

sendo a pessoa mais rica do Brasil, dono da Skol, Brahma, Bohemia, comanda

ainda a Lacta, Tang, Trident está interessado em comprar uma das empresas

listadas na tabela do setor mais rentável. A variável que ele vai usar no negócio

é a média da receita bruta anual dos últimos três anos (2015 a 2017). Encontre

a empresa com a maior média anual.

a) R$ 220 mil;

b) R$ 210 mil;

c) R$ 225 mil;

d) R$ 230 mil;

e) R$ 205 mil


