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01. Uma agencia de veículos tem cadastrados 3500 clientes e fez uma 

pesquisa sobre a preferência de compra em relação a cor favorita . Foram 

consultados 210 clientes. Qual alternativa representa respectivamente o 

universo estatístico, a amostra e o tipo de variável dessa pesquisa?  

a) 3500; 210; variável quantitativa.  

b) 2290; 210; variável quantitativa.  

c) 3710; 2290; variável qualitativa.  

d) 3500; 210; variável qualitativa. 

e) 210; 3500; variável quantitativa 

 

02. Classifique as variáveis (qualitativa nominal, qualitativa ordinal, 

quantitativa discreta, quantitativa contínua):  

 

a) Vitamina (A, B1, B2, B6, B12)  

b) Quantidade de caloria na batata frita.  

c) Desfecho de uma doença (curado, não curado)  

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  

i) Concentração de flúor na água  

j) Atividade esportiva preferida 

 

03. Considere as seguintes variáveis: 

  

(A) idade  

(B) tempo gasto diariamente no estudo  

(C) ano de escolaridade  

(D) distância de casa à escola  

(E) sexo  

(F) local de estudo  

(G) Nota na disciplina de estatística  

(H) número de irmãos  

 

a) Das variáveis indicadas, quais são as quantitativas e quais são as 

qualitativas?  

b) Das variáveis quantitativas, quais são contínuas? 



04. Para cada uma das situações listadas a seguir, identifique a população 

de interesse e a amostra. 

 

(a) A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UEA deseja saber a opinião 

dos calouros sobre o programa de Acolhimento Estudantil. Sorteia, então, 

uma amostra de 300 calouros de todos os cursos da ENS, que são 

entrevistados pelos funcionários. 

 

(b) Uma grande empresa deseja saber a opinião de seus gerentes sobre uma 

nova proposta de plano de carreira. Para isso, envia um questionário para 

todos os seus 150 gerentes. 

 

(c) Uma loja de vestuário pretende enviar um questionário de uma pesquisa 

de satisfação para seus clientes. A partir de seus registros, o gerente de 

marketing constata que 4345 pessoas fizeram compras com cartão de crédito 

na loja no último semestre. Ele sorteia uma amostra de 300 desses clientes 

para os quais envia um questionário. 

 

05. Indique se as variáveis abaixo são qualitativas nominais ou ordinais ou 

então quantitativas discretas ou contínuas.  

 

1.1. Os mecânicos devem dizer se a troca de velas em um novo modelo de 

carro é muito difícil, difícil, fácil ou muito fácil;  

1.2. A religião de pessoas que tentam o suicídio é codificada como 1, 2, 3, 4 

ou 5, representando Protestante, Católico, Judeu, Outras ou Nenhuma;  

1.3. Os consumidores devem dizer se preferem a marca A à marca B, se não 

têm preferência, ou se preferem a marca B à marca A;  

1.4. Altitudes acima do nível do mar.  

1.5. Respostas à pergunta se as condições de vida na zona central de uma 

grande cidade estão "ficando muito piores", "ficando um pouco piores", 

"inalteradas", "ficando um pouco melhores", ou "ficando muito melhores". 

1.6. Idades de carros de segunda mão.  

1.7. Respostas sobre a cor dos olhos de motoristas de ônibus escolares. 

 

06. Classifique as variáveis abaixo em quantitativas ou qualitativas:  

 

a) Número de livros em uma estante de biblioteca.  

b) Frequência cardíaca.  

c) Diâmetro de artéria.  

d) Raça  

e) QI (Quociente de inteligência).  

f) Diâmetro de esferas.  

g) Número de casas de uma cidade sem rede de esgoto.  

h) Classificação de um paciente quanto ao estagio de uma determinada 

doença.  

i) Nota em uma prova de Estatística  

j) Classificação em um concurso  

 



07. Classifique cada uma das variáveis abaixo em qualitativa (nominal/ 

ordinal) ou quantitativa (discreta / contínua):  

 

a) Turma a que o aluno foi alocado (A ou B);  

b) Intenção de voto para presidente (possíveis respostas são os nomes dos 

candidatos, além de não sei).  

c) Perda de peso de maratonistas na Corrida de São Silvestre, em quilos.  

d) Tolerância ao cigarro (indiferente, incomoda pouco, incomoda muito)  

e) Grau de satisfação da população brasileira com relação ao trabalho de seu 

presidente (valores de 0 a 5, com 0 indicando totalmente insatisfeito e 5 

totalmente satisfeito).  

f) Tolerância ao cigarro (indiferente, incomoda pouco, incomoda muito).  

g) Intensidade da perda de peso de maratonistas na Corrida de São Silvestre 

(leve, moderada, forte).  

h) Ocorrência de hipertensão pré-natal em grávidas com mais de 35 anos 

(sim ou não são possíveis respostas para esta variável).  

 
 

 


