
Estatística

CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2017

Organizadora:

Comissão do Concurso Público para

Seleção de Estagiários do Programa

Bolsa Estágio do Poder Judiciário do Rio

Grande do Norte

ÚNICO

0
8

2
5

0
6

4
0

6
3

0
2

0

Tarde



COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

Cargo: Estatística 
Prova aplicada em 04/11/2017 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 horas após término da prova. 

- 2 - 

CARGO: ESTATÍSTICA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
Em uma determinada cidade foi feita uma pesquisa em algumas residências. Foi utilizada uma amostragem por 
conglomerado para selecionar algumas áreas da cidade e todas as residências dentro dessa área foram entrevistadas. 
Analise algumas das informações coletadas: 
I.  Quantidade de pessoas que moram na residência. 

II.  Idade de cada residente em meses. 
III.  Soma do salário anual de todos os moradores. 
IV.  Quantidade de aparelhos de TV dentro da residência. 
V.  Quantidade de aparelhos de celular. 
São consideradas variáveis qualitativas 
A) Nenhuma.       D) II e III, apenas. 
B) I, II, III, IV e V.       E) I, IV e V, apenas. 
C) IV e V, apenas. 
 

12 
Considerando que duas variáveis podem ser classificadas como um mesmo tipo de variável, relacione adequadamente 

as colunas a seguir. (Considere que alguns números poderão se repetir ou não serem usados) 

1.  Variável ordinal. 
2.  Variável contínua. 
3. Variável discreta. 
4.  Variável nominal. 
(     ) Meses do ano (janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro). 
(     ) Peso em Kg com precisão de três casas decimais. 
(     ) Quantidade de dias que uma pessoa está em dieta. 

(     ) Lista com nomes dos países da Europa. 
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 3, 1.  B) 4, 2, 2, 1.  C) 1, 2, 3, 4.  D) 4, 2, 3, 4.  E) 4, 3, 2, 1. 
 

13 
Os seguintes dados foram coletados: 

Categoria Frequência 

A 15 

B 10 

C 12 

D 20 

E 13 

F 13 

G 11 

H 15 
 

Qual seria o gráfico mais indicado para representar esses dados? 
A) Histograma.        D) Gráfico de barras. 
B) Ramo e folhas.       E) Gráfico de setores. 
C) Gráfico de linhas. 
 

14 
Qual o melhor tipo de gráfico para visualizar a correlação entre duas variáveis contínuas? 
A) Boxplot.        D) Gráfico de barras. 
B) Histograma.        E) Diagrama de dispersão. 
C) Ramo e folhas. 
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15 
Considere a seguinte amostra de dados: 
 

5, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 23 
 

Decidiu-se excluir o outlier da amostra. Qual das seguintes medidas sofreria maior mudança? 
A) Média.  B) Mediana.  C) 3º quartil.  D) 1º quartil.  E) Desvio padrão. 
 

16 
Considerando a seguinte distribuição de dados, o que pode-se afirmar sobre média, moda e mediana? 
 

 
 

A) Mediana > moda > média.      D) Moda > mediana > média. 
B) Moda > média > mediana.      E) Média > moda > mediana. 
C) Média > mediana > moda. 
 

17 
Sobre o boxplot, assinale a alternativa correta. 
 

 
 

A) A variância de A é maior que a variância de B. 
B) A mediana de B é menor que a mediana de A. 
C) O 3º quartil de A é maior que a mediana de B. 
D) O 1º quartil de B é menor que a mediana de A. 
E) Os outliers são pontos fora do intervalo (1 quartil – 1.5IQR, 3 quartil + 1.5IQR), em que IQR é a distância interquartil. 
 

18 
Considere uma amostra x1, x2, …, xn de n números inteiros e positivos. Com relação a essa amostra, é possível afirmar 
que: 

I.  
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )  ≥ √∏ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛  

II.  
𝑛

∑
1

𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

≥
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ) 

III.  √∏ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛  ≥
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ) 

IV.  
𝑛

∑
1

𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

 ≥ √∏ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I.   B) IV.   C) II e III.  D) III e IV.  E) II, III e IV. 
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19 
Sobre a variância e suas propriedades, sabe-se que Info: X e Y são variáveis aleatórias, a e b são constantes, EXCETO: 
A) Var(X) = Cov(X, X). 
B) Var(aX + b) = a²Var(X). 
C) Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y). 
D) A variância é sempre um número não negativo. 
E) var(X) = E(X²) – (E(X))², em que E(X) é o valor esperado da variável aleatória X. 

 
20 
Pesquisadores de uma universidade irão acompanhar um conjunto de aves encontradas em cativeiro e que serão soltas 
em reservas ambientais. Eles anotaram em uma planilha várias características dessas aves como cor das penas, peso, 
altura, dentre outras. A seguir é mostrada a altura das 9 aves que serão soltas: 
 

18 18 14 13 12 14 19 18 18 
 

Qual é a variância da altura das aves? (Deve-se utilizar a fórmula da variância não viciada.) 
A) 2.44.   B) 2.75.   C) 5.8.   D) 6.44.   E) 7.25. 

 
21 
Calcule o coeficiente de variação da altura (em cm) das seguintes mudas de uma árvore:  
(Dados: 25 21 22 19 25 13 20 10 10 25.) 

A) 0.53.   B) 3.18.   C) 10.33.  D) 18.71.  E) 31.38. 

 
22 
Sobre a construção de um gráfico boxplot e suas características, assinale a alternativa correta. 
 

 
 

A) a representa 1.5 x quartil 75%. 
B) c representa a média dos valores. 
C) e representa a média –1.5*quartil 25%. 
D) d representa o quartil 20% dos elementos. 
E) b representa o quartil 75% dos elementos. 

 
23 
Sabendo que a curtose da distribuição normal é 3, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As funções de densidade de probabilidade com curtose igual a 3 são chamadas de platicúrticas. 
(     ) Curtoses com valores menores que 3 são mais concentradas no centro que a distribuição normal. 
(     ) Curtoses com valores maiores que 3 são mais concentradas no centro que a distribuição normal. 
(     ) Curtoses com valores maiores que 3 são mais espalhadas e, consequentemente, mais achatadas que a distribuição 

normal. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, F.  B) V, V, F, F.  C) F, V, F, V.  D) F, F, V, V.  E) V, V, V, F. 
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24 
Considerando os valores  12  4  4  6  4  3  4  2  4  2, qual o valor aproximado da média harmônica desses valores? 
A) 0.22.   B) 2.22.   C) 3.52.   D) 3.93.   E) 4.50. 

 
25 
Sabe-se que a média de uma amostra com 15 elementos é 22.5. Se for adicionado mais um elemento nessa amostra de 
valor 30, qual será, aproximadamente, a nova média? 
A) 22.9.   B) 24.3.   C) 24.5.   D) 26.2.   E) 26.8. 

 
Define-se os seguintes eventos para responder às questões 26 e 27. 
 

D: paciente ter a doença X; e, 
E: exame de sangue ter resultado positivo para a doença X. 
 

Sabe-se que a probabilidade de ter a doença X é de apenas 0.05 e a probabilidade do exame de sangue ter resultado 
positivo dado que a pessoa está de fato com a doença X é 0.9. Além disso, a probabilidade de um resultado falso 
positivo, isto é, obter um resultado de exame de sangue positivo quando a pessoa não possui a doença X é 0.01.  

 
26 
Considerando essas informações, qual a probabilidade aproximada do resultado do exame de sangue ter resultado 
positivo? 
A) 0.009. 
B) 0.045. 

C) 0.055. 
D) 0.550. 
E) Não é possível resolver essa questão com os dados disponíveis. 

 
27 
Qual a probabilidade aproximada do exame de sangue ser positivo e a pessoa ter de fato a doença X?  
A) 0.010. 
B) 0.045. 
C) 0.055. 

D) 0.065. 
E) Não é possível resolver essa questão com os dados disponíveis. 

 
28 
Sobre eventos independentes, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Dois eventos são considerados independentes quando a ocorrência de um evento não altera a probabilidade de 

ocorrência de outro evento. 
II.  Dois eventos mutuamente exclusivos nunca são independentes. 
III.  Dois eventos podem ser dependentes um do outro, mas condicionalmente independentes dado uma terceira variável 

(Ex: P(A|B) dif P(A), mas P(A, B|C) = P(A|C)P(B, C)). 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 
29 
Se P(A|B, C) = P(B|A, C), analise as afirmativas a seguir. 

I.  P(A|C) = P(B|D). 
II.  P(A, C) é diferente de P(B, C). 
III.  A e B são eventos independentes. 
IV.  A e B são eventos independentes de C. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV.  B) I, apenas.  C) III, apenas.  D) II e III, apenas. E) I, II e III, apenas. 
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30 
Quantas permutações tem a palavra OUTONO? 
A)120.   B) 720.   C) 360.   D) 60.   E) 480. 

 
31 
Uma disputa por uma caixa de chocolates no colégio de Ana será definida aleatoriamente. Os professores colocaram 
20 bolas em uma urna: 12 vermelhas e 8 azuis. Todos os alunos terão a chance de retirar, com reposição, 10 bolas da 
urna. O aluno que tirar o maior número de bolas azuis ganhará o prêmio. Ana será a última a retirar bolas da urna e, 
até o momento, seu colega João está vencendo a disputa com 8 bolas azuis e 2 vermelhas. Qual a chance de Ana ganhar 
o prêmio ou de empatar com João em primeiro lugar? 
 

Info: 𝟎. 𝟒² = 𝟎. 𝟏𝟔;  𝟎. 𝟒⁴ = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟔;  𝟎. 𝟒⁶ = 𝟒. 𝟎𝟗𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟑; 𝟎. 𝟒⁸ = 𝟔. 𝟓𝟓𝟑𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟒 
 

A) 0.01.   B) 0.03.   C) 0.12.   D) 0.16.   E) 0.20. 

 
32 
José está disputando uma partida de um jogo de tabuleiro em que para sair da posição inicial é necessário jogar um 
dado não viciado e tirar o número 6. Começando na rodada 1, cada jogador tem uma chance por rodada de lançar o 
dado e sair da posição inicial. Qual a probabilidade de José sair da posição inicial somente na 5ª rodada?  
A) 0.01.   B) 0.06.   C) 0.08.   D) 0.14.   E) 0.20. 

 
33 
Uma amostra aleatória de tamanho 36 foi selecionada para estimar o peso médio de barras de chocolate. Sabendo que 
a média observada foi 200 gramas e o desvio padrão é de 20 gramas, qual é o limite dos intervalos com 95% de 
confiança? 
(Deve-se utilizar a distribuição normal para resolver essa questão.) 
 

Info: 𝒛𝟎.𝟎𝟓 =1.64 e 𝒛𝟎.𝟎𝟐𝟓 =1.96 
 

A) (193.47, 206.53).       D) (197.04, 202.95). 
B) (194.53, 205.46).       E) (198.91, 201.08). 
C) (196.47, 203.52). 

 
34 
Deseja-se averiguar se a quantidade média de vendas de uma loja de quadros é igual a 50 quadros por dia. Para isso, 
foi selecionada uma amostra aleatória de 49 dias ao longo de certo período. A média dessa amostra aleatória foi 46 
quadros por dia, com um desvio padrão de 14. Utilizando a distribuição normal, faça um teste de hipóteses para 
averiguar se a média de vendas observada é significativamente diferente de 50. 
 

Info: 𝒛𝟎.𝟎𝟓 =1.64; 𝒛𝟎.𝟎𝟐𝟓 =1.96; 𝒛𝟎.𝟎𝟏 = 2.32 
 

“É correto afirmar que ao nível de ____ de confiança, a hipótese nula ______ rejeitada.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 99% / é  B) 95% / é  C) 97.5% / é  D) 90% / não é  E) 95% / não é 

 
35 
Sabe-se que X é uma variável aleatória com distribuição normal. Foi coletada uma amostra de tamanho 21 e a variância 
amostral foi 4 com média igual a 50. Construa um intervalo de 95% de confiança para a variância populacional. 
 

Extra: 

𝑥0.025,21 
2 =  10.28 𝑥0.025,20 

2 =  9.59 𝑥0.05,21
2  =  11.59 𝑥0.05,20 

2 =  10.85 

𝑥0.975,21
2  =  35.47 𝑥0.975,20 

2 =  34.16 𝑥0.95,21
2  =  32.67 𝑥0.95,20

2  =  31.41 

 

A) IC(95%) = [2.34; 8.34]      D) IC(95%) = [2.44; 6.90] 
B) IC(95%) = [1.53; 2.88]      E) IC(95%) = [2.54; 7.37] 
C) IC(95%) = [2.25; 7.77] 
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36 
Sobre a correlação linear, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Os dois gráficos podem ter o mesmo coeficiente de correlação linear.  

 
II.  A correlação linear mostra a influência de uma variável sobre a outra. 
III.  Se duas variáveis possuem uma forte correlação (positiva ou negativa), então, com certeza, essas duas variáveis são 

dependentes. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) III, apenas.  E) II e III, apenas. 

 
37 
Considere as seguintes amostras: 
 

x = 16 14 19 20 20 11 18 11 13 20 

y = 25 4 20 16 6 25 21 15 18 23 
 

Sabendo que ∑(𝒙 − �̅�)(𝒚 − �̅�)  =  −𝟏𝟒. 𝟔,  ∑(𝒙 − �̅�)² = 𝟏𝟐𝟑. 𝟔  e  ∑(𝒚 − �̅�)² = 𝟒𝟖𝟗. 𝟏, qual a correlação de Pearson 
aproximada entre X e Y? 

A) –0.05.  B) –0.5.   C) –0.75.  D) 0.05.   E) 0.75. 

 
38 
Considerando o modelo de regressão linear Y = 0.5X + 1, qual interpretação pode ser feita dos parâmetros?  
A) A cada unidade que X aumenta, Y é acrescido de 1. 
B) A cada unidade que Y aumenta, X é acrescido de 1. 

C) A cada unidade que X aumenta, Y é acrescido de 1.5. 
D) A cada unidade que X aumenta, Y é acrescido de 0.5. 
E) A cada unidade que Y aumenta, X é acrescido de 1.5. 

 
39 
Sobre regressão linear simples, analise as afirmativas a seguir. 
I. O objetivo é determinar coeficientes que minimizem a soma de quadrados dos erros. 
II. Se os valores ∑ 𝑋² (∑ 𝑋)², ∑ 𝑋𝑌, ∑ 𝑋 ∑ 𝑌 forem conhecidos, é possível obter os valores dos coeficientes sem saber o 

tamanho da amostra. 
III. Se o valor do coeficiente de inclinação for próximo de 1, significa que X e Y são fortemente correlacionados. 
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e III.  E) II e III. 

 
40 
Para realizar uma análise de regressão simples de maneira correta, é importante fazer análise de resíduos e respeitar 
as suposições do modelo. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A relação entre X e Y deve ser linear. 
B) O erro possui uma variância homocedástica. 
C) São utilizados gráficos na análise de resíduos. 
D) As observações não precisam ser independentes. 
E) A análise de resíduos é utilizada para verificar se os dados do problema estão de acordo com as suposições do modelo.  
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41 
Deseja-se verificar se a proporção de itens defeituosos produzidos por uma certa empresa continua a ser de apenas 

0.05. Para isso, foi coletada uma amostra aleatória de 49 elementos e averiguou-se que a proporção de itens 

defeituosos é de 0.07. Utilizando a variância máxima para resolver este problema, qual o valor da estatística de teste 

z? 

A) –0.28.  B) –0.56.  C) 0.19.   D) 0.28.   E) 0.56. 

 

42 
Analise as situações a seguir. 

I.  Quando a população é heterogênea e é divida em grupos homogêneos. 

II.  Quando a população é heterogênea e é dividida em grupos menores, também heterogêneos, mas representativos da 

população. 

III.  Quando os grupos que são formados são mutuamente exclusivos. 

A amostragem estratificada é o plano amostral mais indicado apenas em 

A) I.   B) II.   C) III.   D) I e III.  E) II e III. 

 
Analise as informações a seguir para responder às questões 43 e 44. 
 

Um agrônomo deseja verificar a qualidade de um novo adubo. Para isso, ele separou 45 sementes de uma determinada 

planta, preparou 3 terrenos diferentes e dividiu as plantas da seguinte maneira: 
 

15 Sem adubo 

15  Adubo convencional  

15  Novo adubo 

 

Após um período de 15 dias, ele mediu o tamanho de cada uma das mudas. E, para realizar seu estudo, decidiu aplicar 

uma análise de variância. Sabendo que os dados desse problema permitem a realização de uma ANOVA, complete 

adequadamente a tabela. 
 

 Graus de liberdade Sum of Square Mean of Square F value 

Grupo a 770.76 b c 

Resíduo 42 157.74 3.76  

 

43 
O valor de a, b e c são, respectivamente:  

A) 2, 385.38 e 2.44.       D) 3, 256.92 e 0.015. 

B) 3, 256.92 e 4.88.       E) 3, 256.92 e 68.40. 

C) 2, 385.38 e 102.49. 

 

44 
Sabe-se que o p-valor foi aproximadamente 0. Nesse caso, sobre o experimento do agrônomo ao nível de 5% se 

significância, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Existe diferença significativa entre apenas dois grupos. 

(     ) Não existe diferença significativa entre os três grupos de mudas. 

(     ) Pelo menos um dos grupos difere significativamente dos demais. 

(     ) Existe diferença significativa entre todos os possíveis pares de grupos (a, b), (a, c) e (b, c). 

A sequência está correta em 

A) F, F, V, F.  B) V, V, F, F.  C) F, V, F, V.  D) V, V, V, V.  E) V, F, F, V. 
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45 
Calcule o tamanho mínimo da amostra de uma população com variância 64, se deseja-se ter 95% de confiança e uma 
margem de erro igual a 2. 
A) 8.   B) 32.   C) 62.   D) 63.   E) 123. 
 

46 
Sabendo que X é uma matriz de características, Y é um vetor com a variável resposta e b os parâmetros do modelo de 
regressão linear, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta da representação matricial do modelo de 
regressão linear múltipla. 
A) 𝑏 =  (𝑋′𝑋)−1𝑌       D) 𝑏 =  (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 
B) 𝑏 =  𝑌𝑋′(𝑋′𝑋)−1      E) 𝑏 =  𝑋′(𝑋′𝑋)−1𝑌 
C) 𝑏 =  (𝑋′𝑋)−1𝑌𝑋′ 
 

47 
Sobre o ruído branco presente em séries temporais, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Ele poderá ter várias distribuições contínuas, como distribuição Normal, distribuição Beta e distribuição de Weibull. 
II.  Sua variância é constante. 
III.  Sue média é móvel. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) I e II.   E) II e III. 
 

48 
Sobre a amostragem aleatória simples, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Todos os itens têm uma probabilidade conhecida e diferente de 0 de serem selecionados. 
II.  Todos os itens possuem a mesma probabilidade de serem selecionados. 
III.  A amostragem aleatória simples pode ser feita com ou sem reposição. 
IV.  A amostragem aleatória simples pode ser usada no segundo estágio da amostragem estratificada. 
Quantas afirmativas estão corretas? 
A) 0.   B) 1.   C) 2.   D) 3.   E) 4. 
 

49 
Sobre séries temporais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ocorre um aumento nas vendas de artigos da seleção brasileira de futebol em toda Copa do Mundo. Esse aumento 

pode ser considerado um exemplo de sazonalidade com um período de quatro anos. 
(     ) Tendência é o crescimento ou decrescimento dos dados a curto prazo. 
(     ) O modelo aditivo e o modelo multiplicativo são duas formas de compor uma série temporal. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V.  B) V, F, F.  C) F, V, F.  D) V, V, F.  E) V, F, V. 
 

50 
A quantidade média de lixo produzido por um prédio em um dia é de 150 Kg com desvio padrão de 55 Kg. Após a síndica 
realizar uma campanha sobre a importância da reciclagem e boas maneiras para evitar o desperdício, foi coletada uma 
amostra aleatória de 49 dias e a média observada foi de 135 Kg. Deseja-se averiguar se essa nova média é 
significativamente menor que 150 kg. Considerando que não houve alteração na variância e utilizando a distribuição 
normal, qual o valor da estatística de teste e a interpretação do resultado? 

 

Info: 𝒛𝟎.𝟎𝟓 =1.64 e 𝒛𝟎.𝟎𝟐𝟓 =1.96 
 

A) z = –1.90; ao nível de 95% de confiança rejeitamos a hipótese nula de que a nova média é igual a 150 kg. 
B) z = –14.15; ao nível de 95% de confiança rejeitamos a hipótese nula de que a nova média é igual a 150 kg. 
C) z = –13.36; ao nível de 95% de confiança rejeitamos a hipótese nula de que a nova média é igual a 150 kg. 
D) z = –1.90; ao nível de 95% de confiança não rejeitamos a hipótese nula de que a nova média é igual é 150 kg. 
E) z = –13.36; ao nível de 95% de confiança não rejeitamos a hipótese nula de que a nova média é igual a 150 kg. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


