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5ª Lista 

Professor Alessandro Monteiro 

______________________________________________________________________ 

 

01. Dada a tabela abaixo, Pede-se: A Variância, o Desvio médio e o Desvio Padrão.  
 

 
 

Respostas: Variância é 2,64; Desvio padrão é 1,63; Desvio médio é 1,36. 

 
02. Entre os funcionários de um órgão do governo, foi retirada uma amostra de dez 

indivíduos. Os números que representam as ausências ao trabalho registradas para 

cada um deles, no último ano, são: 0, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 4, 6 e 10. Sendo assim, qual o 

valor do desvio padrão desta amostra.  

  

Resposta: Desvio padrão é 3,16. 

 

03. Em um ensaio para o estudo da distribuição de um atributo financeiro (X), foram 

examinados 200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Esse 

exercício produziu a tabela de frequência abaixo. A coluna Classes representa 

intervalos de valores de X em reais e a coluna P representa a frequência relativa 

acumulada. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. 
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Calcule:  

 

a) Coeficiente de assimetria;  

b) Classifique o coeficiente de assimetria;  

c) Coeficiente de curtose;  

d) Classifique o coeficiente de curtose.  

 

Respostas: a) 0,1035; b) Assimetria Positiva; c) 0,242; d) Leptocúrtica. 

 

04. O Desvio Padrão pode ser zero? O que isso significa?  
 

Resposta: Sim, significa que não houve variação nos dados, todos tinham o mesmo 

valor. 

 

05. Como parte de uma avaliação médica em uma certa universidade, foi medida a 

frequência cardíaca dos alunos do primeiro ano. Os dados serão apresentados em 

seguida.  

 
a) Obtenha a Amplitude Total.  

b) Obtenha a média.  

c) Qual o Desvio médio?  

d) Encontre a Variância?  

e) Qual o valor do Desvio padrão?  

f) Calcule o coeficiente de variação.  
 

Respostas: a) 40; b) 73,625; c) 5,17; d) 50,29; e) 7,09; f) 9,63%; 
 

06. Classifique corretamente os coeficientes de Assimetria e Curtose dados abaixo:  

 

a) A= 2,45 e K= -0,367;  

b) A=-2,45 e K= 0,123;  

c) A= 0,35 e K= 0,267;  

d) A= -0,45 e K= -0,256;  

e) A= -1,77 e k= 0,479.  
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Respostas: a) Assimétrica positiva; Leptocúrtica. b) Assimétrica Negativa; 

Leptocúrtica. c) Assimétrica positiva; Platicúrtica. d) Assimétrica Negativa; 

Leptocúrtica. e) Assimétrica negativa; Platicúrtica. 

 
07. Um laboratório clínico precisa escolher, dentre três aparelhos (A, B, C) para 

dosagem de sangue, qual deverá comprar. Para isto o responsável pelas análises 

preparou uma substância de concentração conhecida (10 mg/ml) e extraiu várias 

amostras para serem dosadas pelos três aparelhos. Os resultados obtidos em cada 

um deles foram os seguintes:  

 

 
 

Qual instrumento lhe parece recomendável? Justifique sua resposta. 

 

Resposta: Como as médias são iguais é recomendável usar o desvio padrão por ser 

uma medida bastante representativa. Neste caso, temos: Desvio padrão de A é 4,055 

Desvio padrão de B é 3,68 Desvio padrão de C é 1,155 Então, o aparelho C é 

aparentemente o mais homogêneo. 
 

 


