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(2,0) 1. Classifique as variáveis em: qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta, ou 

quantitativa contínua. 

a) Quantidade de caloria na batata frita.  

b) Desfecho de uma doença (curado, não curado). 

c) Idade.  

d) Classificação de uma lesão (lesão fatal; severa; moderada; pequena).  

e) Grupo sanguíneo (A, B, AB, O).  

f) Paridade (primeira gestação, segunda gestação, terceira ...).  

g) Estado geral de um paciente (bom, regular, ruim).  

h) Número de nascidos vivos em certo hospital em junho/99.  

 

(2,0) 2. Os dados a seguir referem-se ao tempo, em horas, que 80 pacientes hospitalizados dormiram 

durante a administração de certo anestésico: 

 

 
 

a) Encontre a frequência relativa de cada classe. 

b) Determine a frequência acumulada de cada classe. 

c) Determine o ponto médio de cada classe. 

d) Dê a interpretação para a frequência relativa de 3a classe. 

e) Qual o percentual de pacientes que dormiram menos de 12 horas?  

 

(1,0) 3. Os resultados baseados em uma escala de ansiedade para uma amostra de nove sujeitos são: 

 

67  75  63  72  77  78  81  77  80 

 

Determine as medidas de tendência central (média, moda, mediana). 



 

(1,5) 4. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, construímos todos os números que podem ser 

representados usando dois deles (sem repetir). Escolhendo ao acaso (aleatoriamente) um dos números 

formados, qual a probabilidade de o número sorteado ser: 

a) par? 

b) múltiplo de 5? 

 

(1,5) 5. Um baralho tem 12 cartas, das quais 4 são ases. Retiram-se 3 cartas ao acaso. Qual a 

probabilidade de haver pelo menos um ás entre as cartas retiradas? 

 

(2,0) 6. a) Suponha que a probabilidade de um casal ter um filho(a) com cabelos loiros seja ¼. Se 

houverem 6 crianças na família, qual é a probabilidade de que metade delas terem cabelos loiros?  

b) Se a probabilidade de atingir um alvo num único disparo é 0,3, qual é a probabilidade de que em 

4 disparos o alvo seja atingido no mínimo 3 vezes?  

   

 

 


