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1. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de recursos investidos em Ciência & Tecnologia (C&T), 

no Brasil, entre 2000 e 2016. 

 

 
Fonte: MCTIC. 

(1,5) a) Em que ano, no período destacado, o Brasil apresentou o maior volume de investimentos em 

C&T? Qual a quantia investida no referido ano? Desta quantia, qual a porcentagem foi investida em 

P&D e em ACTC? 

(1,0) b) Considerando que a cotação média do dólar, em 2014, foi de R$2,35. Qual o volume de 

investimentos feito pelo Brasil na área de C&T, em dólares, no referido ano? 

(1,0) c) Considerando as despesas em P&D apresentadas no gráfico a seguir, qual a relação, em 

porcentagem, entre as despesas brasileiras e chinesas em P&D, no ano de 2014? 

(0,5) d) Qual a média dos investimentos brasileiros em C&T no período de 2000 - 2016?  



  

 

2. Considere o seguinte conjunto, cujos dados representam o preço de um produto A vendido em 25 

diferentes estabelecimentos. 

205 - 195 - 156 - 241 - 99 - 154 - 127 - 54 - 100 - 286 - 169 - 78 - 233 - 118 - 184 - 134 - 143 - 192 - 92 - 168 - 

88 - 221 - 208 - 126 - 159  

(1,0) a) Construa um gráfico de ramo e folhas, separando o algarismo das centenas dos demais. 

(1,0) b) Construa uma tabela de frequências para agrupar os dados com 5 classes, sendo o limite 

inferior da primeira classe igual a 50 e a amplitude das classes 50. 

 

(2,0) 3. Determine se os valores dados são de um conjunto de dados discreto ou contínuo. 

a) O salário de presidente de George Washington era de $25.000 por ano, e o valor atual do salário 

do presidente é de $400.000. Contínuo 

b) Um estudante de estatística obtém dados amostrais e encontra que o peso médio dos carros na 

amostra é de 1200 Kg. 

c) Em uma pesquisa com 1059 adultos, verificou-se que 39% deles tinham armas em suas casas (com 

base em uma pesquisa do Gallup). Discreto 

d) Quando 19.218 máscaras de gás do exército americano foram testadas, verificou-se que 10.322 

delas eram defeituosas (com base em dados da revista Times). 

 



 

(2,0) 4. Um estudo sobre o desempenho dos vendedores de uma grande cadeia de lojas de varejo está 

sendo planejado. Para tanto, deve ser colhida uma amostra probabilística dos vendedores. Classifique 

cada uma das amostras abaixo conforme a seguinte tipologia: 

(A) Amostragem aleatória  

(B) Amostragem Sistemática  

(C) Amostragem estratificada  

(D) Amostragem por meio de conglomerados 

 

(    ) Lista de todos os vendedores (que atuam em todas as lojas da rede). Selecionei todos vendedores 

que ocupavam posições múltiplas de 15 (15ª posição, 30ª posição, 45ª posição, 60ª posição, 75ª 

posição, 90ª posição, 105ª posição, etc).  

(  ) Escolhi casualmente 3 lojas da rede. A amostra foi composta de todos os vendedores que 

atualmente em cada uma destas 3 lojas. 

(    ) Em cada uma das lojas, identifiquei todos os vendedores (lista de vendedores por loja). Selecionei 

aleatoriamente k vendedores da loja. Onde k é um número inteiro proporcional à quantidade de 

vendedores da loja.  

(    ) Lista de todos os vendedores (que atuam em todas as lojas da rede). Selecionei aleatoriamente 

N vendedores. 

 

 

 

 


