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CCAARRGGOO::  AANNAALLIISSTTAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO//EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA  ––  ÁÁRREEAA  AAPPOOIIOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Medo e preconceito 

 

O tema é espinhoso. Todos somos por ele atingidos de uma forma ou de outra, como autores ou como objetos 
dele. O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica está nos tempos mais primitivos – por isso 
é uma postura primitiva –, em que todo diferente era um provável inimigo. Precisávamos atacar antes que ele nos 
destruísse. Assim, se de um lado aniquilava, de outro esse medo nos protegia – a perpetuação da espécie era o impulso 
primeiro. Hoje, quando de trogloditas passamos a ditos civilizados, o medo se revela no preconceito e continua 
atacando, mas não para nossa sobrevivência natural; para expressar nossa inferioridade assustada, vestida de 
arrogância. Que mata sob muitas formas, em guerras frequentes, por questões de raça, crença e outras, e na agressão a 
pessoas vitimadas pela calúnia, injustiça, isolamento e desonra. Às vezes, por um gesto fatal. 

Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Talvez a ideia de que “ele é diferente, pode me ameaçar”, 
estimulada pela inata maldade do nosso lado de sombra (ele existe, sim). 

Nossa agressividade de animais predadores se oculta sob uma camada de civilização, mas está à espreita – e 
explode num insulto, na perseguição a um adversário que enxovalhamos porque não podemos vencê-lo com honra, ou 
numa bala nada perdida. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas: uma delas, poderosa e sutil, é a palavra. 
Paradoxais são as palavras, que podem ser carícias ou punhais. Minha profissão lida com elas, que desde sempre me 
encantam e me assombram: houve um tempo, recente, em que não podíamos usar a palavra “negro”. Tinha de ser 
“afrodescendente”, ou cometíamos um crime. Ora, ao mesmo tempo havia uma banda Raça Negra, congressos de 
Negritude... e afinal descobrimos que, em lugar de evitar a palavra, podíamos honrá-la. Lembremos que termos usados 
para agredir também podem ser expressões de afeto. “Meu nego”, “minha neguinha”, podem chamar uma pessoa 
amada, ainda que loura. “Gordo”, tanto usado para bullying, frequentemente é o apelido carinhoso de um amigo, que 
assim vai assinar bilhetes a pessoas queridas. Ao mesmo tempo, palavras como “judeu, turco, alemão” carregam, mais 
do que ignorância, um odioso preconceito. 

De momento está em evidência a agressão racial em campos esportivos: “negro”, “macaco” e outros termos, 
usados como chibata para massacrar alguém, revelam nosso lado pior, que em outras circunstâncias gostaríamos de 
disfarçar – a grosseria, e a nossa própria inferioridade. Nesses casos, como em agressões devidas à orientação sexual, a 
atitude é crime, e precisamos da lei. 

No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical. Me perdoem os seguidores da ideia de 
que até na escola devemos eliminar punições do “sem limites”. Não vale a desculpa habitual de “não foi com má 
intenção, foi no calor da hora, não deem importância”. Temos de nos importar, sim, e de cuidar da nossa turma, grupo, 
comunidade, equipe ou país. Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas. 

“Isso não tem jeito mesmo”, me dizem também. Acho que tem. É possível conviver de forma honrada com o 
diferente: minha família, de imigrantes alemães aqui chegados há quase 200 anos, hoje inclui italianos, negros, 
libaneses, portugueses. Não nos ocorreria amar ou respeitar a uns menos do que a outros: somos todos da velha raça 
humana. Isso ocorre em incontáveis famílias, grupos, povos. Porque são especiais? Não. Simplesmente entenderam que 
as diferenças podem enriquecer. 

Num país que sofre de tamanhas carências em coisas essenciais, não devíamos ter energia e tempo para perseguir 
o outro, causando-lhe sofrimento e vexame, por suas ideias, pela cor de sua pele, formato dos olhos, deuses que venera 
ou pessoa que ama. Nossa energia precisa se devotar a mudanças importantes que o povo reclama. Nestes tempos de 
perseguição, calúnia, impunidade e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha 
selvageria. Mudar é preciso. 

 (LUFT, Lya. 10 de setembro, 2014 – Revista Veja.) 

 

01 
Segundo o texto, as atitudes preconceituosas 
A) surgem do açodamento nas relações humanas. 
B) foram e serão sempre comportamentos inescrutáveis. 
C) podem surgir do medo ou da não aceitação da diversidade. 
D) perenizaram-se por arraigarem-se ao homem tornando-se inelidíveis.                                                                                                
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02 

“Precisávamos atacar antes que ele nos destruísse.” (1º§) A expressão “antes que” estabelece, entre as orações, uma 

relação de 

A) tempo.   B) condição.   C) finalidade.   D) concessão. 

 

03 

“Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas...” (3º§) A forma verbal que apresenta a mesma transitividade da 

sublinhada na frase anterior está destacada em: 

A) “O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica…” (1º§) 

B) “Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas.” (5º§) 

C) “No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical.” (5º§) 

D) “... palavras como ‘judeu, turco, alemão’ carregam, mais do que ignorância, um odioso preconceito.” (3º§) 

 

04 
Em qual frase a seguir NÃO se cometeu erro de concordância nominal? 

A) Os alunos acabam sendo bastantes estimulados a não seguirem regras. 

B) Em determinados casos as punições deveriam ser o mais duras possíveis. 

C) Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitavam o racismo. 

D) Nas sociedades antigas olhos verde-claro eram mais aceitos do que olhos negros. 

 

05 

Assinale a opção em que o “a” sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. 

A) Fui a casa de meu pai. Lá, algumas pessoas preconceituosas ficaram a distância. 

B) O professor se referiu a todos que estavam presentes. Eles ficaram frente a frente. 

C) O mérito foi dedicado a eles. Os supervisores chegaram a uma hora em ponto na escola. 

D) Os estudantes vestiram-se a Momo. Eles foram barrados pelos seguranças a entrada do salão de baile. 

 

06 

De acordo com o texto, a relação “medo e preconceito” 

A) explica um problema só elidível através de ação. 

B) inviabiliza qualquer análise racional de preconceitos. 

C) valida o preconceito, justificando a relativização de ações penais. 

D) autoriza o comportamento de alunos sem limites, pois são frutos do sistema. 

 

07 
Segundo pode-se apreender do texto, a agressividade humana 

A) é tanto pior quanto física numa bala nada perdida. 

B) desarmoniza-se com o manto de civilização com que nos vestimos. 

C) é uma instância urdida como fator necessário e insubstituível para a sobrevivência. 

D) atenua-se por uma ansiedade irracional que tem sua gênese nas relações interpessoais. 

 

08 

Leia as frases seguintes. Em uma delas há INCORREÇÃO quanto à ortografia das palavras. Assinale-a. 

A) O não preconceito seria bem vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia-a-dia. 

B) O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social.  

C) O preconceito é algo tão arraigado no homem que, para alguns, é extremamente penosa a lide com a diversidade.  

D) Medo e preconceito se inter-relacionam desde o surgimento do homem. Urge mudar esse destino a que o homem 

está fadado. 
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09 
Simeão, Estevão e Alan possuem cães das raças: labrador, beagle e buldogue; sendo suas cores: preto, branco e cinza, 
não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que: 

 o cão de Estevão é cinza; 

 Simeão ou tem um labrador ou tem um beagle; 

 o labrador não é branco; e, 

 o buldogue é preto. 

Baseado nas informações anteriores, o dono do beagle, do cão preto, do cão branco, do labrador e do buldogue são, 
respectivamente: 
A) Simeão, Alan, Simeão, Estevão e Alan.    C) Alan, Simeão, Alan, Estevão e Simeão. 
B) Estevão, Alan, Simeão, Alan e Simeão.   D) Simeão, Estevão, Alan, Alan e Estevão. 

 

10 
Bruna mora longe de seus pais e deseja escolher 3 meses de um mesmo ano para visitá-los, sendo que os dois 
primeiros deles devem ser do primeiro semestre do ano e não consecutivos; o outro mês deve ser qualquer um a 

partir de agosto. De quantas maneiras Bruna poderá efetuar a escolha dos meses em que visitará seus pais? 

A) 18.                                           B) 32.                                           C) 50.    D) 60. 

 

11 
Alexandre desenhou polígonos e, dentro dos mesmos, fez vários pontos obedecendo a certa lógica sequencial e 

matemática, como mostrado na figura a seguir. 
 

 
 

O número de pontos que o sexto termo dessa sequência deverá possuir para que se mantenha a lógica de Alexandre 

é: 

A) 18 pontos.   B) 20 pontos.   C) 24 pontos.   D) 30 pontos.  

 
12 

Encerrado o estágio probatório de servidores públicos federais, estes possuem direito à permanência no cargo, 
adquirindo, assim, estabilidade. Assinale qual das alternativas a seguir NÃO autoriza a perda de cargo de servidores 

estáveis: 
A) Procedimento de avaliação periódica de desempenho. 

B) Decisão contrária em processo administrativo disciplinar. 
C) Decisão judicial pendente de recurso em ação popular ou ação civil pública. 

D) Redução de despesas, após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança e exoneração dos servidores não estáveis. 

 

13 

“Jorge, servidor público federal, ingressou no serviço público em 2005, exercendo atividades sob condições especiais 

que prejudiquem sua saúde, consulta seu advogado sobre as condições de sua futura aposentadoria, sendo certo que 
já possui três períodos de licença-prêmio não gozadas.” Sobre a hipótese, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os períodos de licença-prêmio não gozada podem ser contados em dobro para fins de soma de seu tempo de serviço. 
II. As condições especiais de trabalho não podem ser consideradas na aposentadoria de Jorge, uma vez que não editada 

lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial, exigida pela Constituição. 
III. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria de Jorge, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as suas 

remunerações utilizadas como base para as contribuições. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 
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14 

Um dos atributos classicamente atribuídos aos atos administrativos é a autoexecutoriedade. Nesse sentido, assinale 

qual dos atos a seguir indicados possui o atributo da autoexecutoriedade: 

A) Cobrança de tributos. 

B) Aplicação de multa de trânsito. 

C) Fechamento de estabelecimentos que não respeitam normas sanitárias. 

D) Liminar em mandado de segurança determinando o reingresso de servidor público. 

 

15 
“Élia, estudante de direito, observou que muitos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a honra, 

seriam potencialmente colidentes entre si, o que a deixou com muitas dúvidas. Em razão desse estado de coisas, 

procurou o seu professor de direito constitucional e apresentou três proposições: (I) o intérprete deve sempre buscar 

a concordância prática entre os direitos fundamentais; (II) na hipótese de conflito irá prevalecer o direito 

fundamental considerado mais importante pela sociedade, independentemente das circunstâncias do caso concreto; 

e, (III) o conflito entre direitos fundamentais somente pode ser resolvido pela lei.” Considerando a doutrina 

majoritária e o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que está(ão) 

correta(s) a(s) proposição(ões) 

A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) III, apenas.                    D) I e II, apenas. 

 

16 
“Há quase dois anos, Ednaldo, empregado de uma sociedade empresária do ramo industrial e contribuinte do regime 

geral de previdência social, requereu sua aposentadoria, o que foi deferido pela autarquia federal competente”, 

tendo sido constatado o seguinte: 

I. No cálculo do valor do respectivo benefício foram atualizados os salários de contribuição considerados pela 

autarquia.  

II. Em dezembro do primeiro ano, Ednaldo recebeu a gratificação natalina levando em consideração o valor do 

benefício recebido em janeiro do respectivo ano. 

III. Por fim, para surpresa de Ednaldo, apesar de todos os empregados de sua antiga empregadora terem tido os salários 

reajustados em 20%, o que decorria de convenção coletiva de trabalho, os seus proventos, em razão dos critérios 

estabelecidos na lei de regência e considerado o mesmo período, foram reajustados em apenas 10%.    

Estão em harmonia com a sistemática constitucional as afirmativas  

A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  

 

17 
“Ílio, por intermédio de seu advogado, impetrou mandado de segurança contra ato de Juiz Federal perante o Tribunal 

Regional Federal ao qual o magistrado estava vinculado. Para sua surpresa, a ordem foi denegada, tendo prevalecido 

interpretação nitidamente contrária à Constituição da República.” À luz da narrativa anterior e da sistemática 

constitucional, é possível a interposição de qual recurso contra o acórdão do Tribunal Regional Federal? 

A) Reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal. 

B) Recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.  

C) Recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 

D) Recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.  

 

18 
NÃO se considera como funcionário público para fins penais: 

A) Jurado.         C) Mesários eleitorais.  

B) Vereadores.        D) Tutores e curadores.   
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19 
De acordo com a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 
administrativa civil e penal. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e 
NÃO consistirá em: 
A) Advertência.   
B) Repreensão.   
C) Demissão, a bem do serviço público. 
D) Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de trinta a trezentos e sessenta dias, com perda de vencimentos e 

vantagens. 

 
20 
Nos termos da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, “as ações que tenham como objetivo a 
construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas 
atividades do Poder Judiciário” denominam-se: 
A) Agenda ambiental.       C) Práticas de racionalização. 
B) Logística sustentável.      D) Práticas de sustentabilidade. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21 
O tempo gasto por uma impressora para imprimir uma página é uma variável aleatória que segue uma distribuição 
Normal com média de 10 segundos e desvio-padrão de 3 segundos. Após um problema técnico, foi coletada uma 
amostra aleatória de 36 impressões para averiguar se houve um aumento no tempo gasto para realizar a impressão. 
Considere que a variância se manteve a mesma e, ainda, 2% de significância. Calcule o poder do teste se a verdadeira 
média de tempo é 12 segundos. 
(Informações adicionais: z0.01 = –2.32             z0.02 = –2.05             z0.03 = –1.88             z0.04 = –1.75             z0.05 = –1.64.) 

A) 0.03.    B) 0.05.    C) 0.95.    D) 0.97. 

 
22 
Sobre o Teste de Kruskal-Wallis, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em sua fórmula são utilizados os postos das amostras estudadas. 
II. Não exige que as amostras individuais sigam a distribuição normal, mas todas as amostras combinadas devem seguir 

a distribuição normal.  
III. É utilizado para comparar a variância de várias populações.  
IV. É um teste unilateral à direita. 
V. Sua estatística de teste H pode ser aproximada por uma distribuição Qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, 

sendo k a quantidade de amostras.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) II e III.   C) I, IV e V.    D) II, IV e V. 

 
23 
Um agricultor desconfia que a variabilidade da quantidade total de leite produzida diariamente por suas vacas foi 
alterada após ele mudar a ração que utilizava para alimentar os animais de sua fazenda. Considere que X é uma 
variável aleatória que representa a quantidade de leite produzida diariamente pelas vacas desse agricultor. Ele 
coletou uma amostra aleatória simples de tamanho 50 durante certo período de tempo e através dessa amostra ele 
descobriu que X segue uma distribuição normal com média de 300 litros de leite por dia e desvio-padrão 10. 
(Informações adicionais: X

2 
a,gl : α = área à esquerda do valor crítico e gl = graus de liberdade.) 

 

x2
0.025,50 = 32.357 x2

0.05,50 = 34.764 x2
0.95,50 = 67.505 x2

0.975,50 = 71.420 

x2
0.025,49 = 31.555 x2

0.05,49 = 33.930 x2
0.95,49 = 66.339 x2

0.975,49 = 70.222 
 

Assinale a alternativa que apresenta um intervalo com 95% de confiança para o desvio-padrão populacional. 
A) [8.05; 11.89].   B) [8.35; 12.46].   C) [69.78; 155.28].  D) [68.60; 151.46]. 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

ANALISTA JUDICIÁRIO/ESTATÍSTICA – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TIPO 03 – AMARELA 
PROVA APLICADA DIA 05/03/2017 / TURNO - MANHÃ 

- 7 - 

24 
Um teste de hipótese será realizado para testar a duração do efeito de um medicamento que foi recentemente 
modificado em um laboratório. O tempo de duração do efeito do medicamento é uma variável aleatória que segue 
uma distribuição Normal com média de 20 horas e desvio-padrão de 5 horas, mas desconfia-se que o tempo de 
duração do efeito tenha ficado menor após a modificação do medicamento. As hipóteses são:  

 H0: μ = 20 horas; e, 

 H1: μ < 20 horas. 
Considerando que não houve alteração na variância e a = 0.05, qual deveria ser o tamanho mínimo da amostra para 
detectar, com 90% de probabilidade, que a média real é 15 horas? 
(Informações adicionais: z0.01 = –2.32             z0.025 = –1.96             z0.05 = –1.64             z0.1 = –1.28.) 
A) 4.    B) 9.    C) 16.    D) 25. 
 

25 
Sobre as distribuições qui-quadrado, t-student e F, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Se X for uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado e n graus de liberdade, sua variância será V ar(X) = 2n.  
B) Se uma variável aleatória Y segue a distribuição F, então seus valores são não negativos e a forma da sua distribuição 

é controlada pelos graus de liberdade. 
C) A função geradora de momentos de uma variável aleatória Y que segue a distribuição F pode ser obtida a partir da 

função geradora de momentos da distribuição qui-quadrado.  
D) Considere uma variável aleatória Z com distribuição normal padrão e uma outra variável aleatória V com distribuição 

qui-quadrado e v graus de liberdade. Se Z e V forem independentes, então a variável aleatória T = 
V/v

Z  tem 

distribuição t de student com v graus de liberdade.  
 

26 
Sobre as propriedades dos estimadores pontuais, analise as afirmativas a seguir. 
I. A Desigualdade de Cramér-Rao se aplica somente a variáveis contínuas.  
II. Um estimador viciado é sempre assintoticamente não viciado.  

III. Se θ̂ é um estimador não viciado, então o Erro Quadrático Médio é simplesmente Var(θ̂). 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)  
A) I.     B) III.    C) I e III.   D) II e III. 
 

27 
Sobre a abordagem bayesiana para estimar um parâmetro θ, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma distribuição de probabilidade é atribuída para esse parâmetro.  
II. O amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings é utilizado para gerar os dados que serão utilizados na distribuição de 

verossimilhança.   
III. A distribuição beta é conjugada das distribuições binomial, geométrica, Poisson e binomial negativa.  
IV. A definição da distribuição priori pode ser totalmente subjetiva.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III.   B) I e IV.   C) II e III.   D) I, III e IV. 
 

28 
Todos os anos uma pequena escola particular aplica uma prova para selecionar novos estudantes bolsistas. O número 
de alunos inscritos é uma variável aleatória de Poisson com média 100. A direção avaliou a capacidade das salas da 
escola e decidiu que se a quantidade de candidatos inscritos este ano for maior ou igual a 117, eles irão alocar um 
novo espaço para a aplicação das provas. Mas se a quantidade de candidatos inscritos for menor que 117, todas as 
provas poderão ser aplicadas na escola. 
(Informações adicionais: usar correção de continuidade no TCL. zα = c : α é a área a esquerda do valor crítico c. z0.05 = –1.64             z0.1 = –1.96.) 
 

Qual a probabilidade da escola não ter que arcar com a despesa de alugar um espaço extra para a aplicação das 
provas? 
A) A probabilidade é, aproximadamente, 0.05.    C) A probabilidade é, aproximadamente, 0.90. 
B) A probabilidade é, aproximadamente, 0.10.   D) A probabilidade é, aproximadamente, 0.95. 
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29 
Considerando o método de estimação conhecido como Método dos Momentos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Estimadores obtidos utilizando o k-ésimo momento não têm propriedades assintóticas para k ≥ 2. 

B) O k-ésimo momento amostral é dado por mk = 
1

n
∑ Xi

kn
i  =  1  e o k-ésimo momento populacional é dado por E(Xk). 

C) Duas variáveis aleatórias com funções densidade de probabilidade distintas podem ter os mesmos momentos.   
D) Este método iguala os momentos da população aos momentos amostrais. Os estimadores são obtidos resolvendo a 

equação ou o sistema de equações resultante. 
 

30 
Sobre Bootstrap e suas propriedades, analise as afirmativas a seguir.  
I. Quando se diz que foram selecionadas B reamostras ou B amostras bootstrap, entende-se que foi selecionada uma 

amostra de tamanho B dos dados. 
II. No bootstrap não paramétrico o processo de reamostragem é com reposição. 
III. No bootstrap paramétrico, as amostras bootstrap são sempre amostras aleatórias da distribuição normal.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.     B) III.     C) I e II.     D) II e III. 
 

31 
Considere a amostra aleatória Xi~Normal(θ, 1), i = 1,..,n e as observações independentes. É de interesse testar a 
hipótese simples H0: θ = 0 contra a hipótese alternativa H1: θ = 1. De acordo com o Teorema de Neyman-Pearson, a 
melhor região crítica dada pelo teste uniformemente mais poderoso para k > 0 é:  

A) ∑ xi
n
i = 1 ≥

n

2
– ln k = c, C ={(x1,…,xn); ∑ xi

n
i = 1 ≥ c}. 

B) ∑ xi
n
i = 1 ≤ 

n

2
– ln k = c, C = {(x1,…,xn); ∑ xi

n
i = 1 ≤ c}. 

C) ∑ xi
n
i = 1 ≥–

n

2
– ln k = c, C = {(x1,…,xn); ∑ xi

n
i = 1 ≥ c}. 

D) Precisa de mais informações para ser definida.  
 

32 
Sobre propriedades dos estimadores, assinale a alternativa correta. 
A) Um estimador eficiente é não viciado e consistente. 

B) Considerando dois estimadores não viciados θ̂1 e θ̂2, não existe ordem de preferência entre eles.  
C) O limite inferior da variância de um estimador pode ser obtido a partir da desigualdade de Boole. 

D) Considere a função de distribuição f(x; θ) = {
1

θ
, 0 < x ≤ θ, 0 < θ < ∞

0, caso contrário
 .  O estimador θ̂ =

1

[max (xi)]
n  é viciado.  

 

33  
Considere o modelo de regressão linear simples, expresso como Yi= α + βxi + ϵi, i = 1, ..., n e ϵi~normal(0, σ2). O 
logaritmo da função de verossimilhança dos três parâmetros, que pode ser expresso como log L(α, β, σ2|x, y), é:  

A) 
n

2
log(σ2) –

∑ (yi–α–βxi)
2n

i = 1

2σ2 . 

B) 
1

(2πσ2)
n/2 exp (–

∑ (yi–α–βxi–ϵi)
2n 

i = 1

2σ2 ). 

C) –
n

2
log(2π) –

n

2
log(σ2) –

∑ (yi–α–βxi)
2n

i = 1

2σ2 . 

D) –
n

2
log(2π) –n log(σ) –

∑ (yi–α–βxi–ϵi)
2n 

i = 1

2σ2 . 

 

34 
Sobre modelos de regressão não lineares, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O modelo f(x) = β0 + β1X + β2X2 é um modelo de regressão linear. 

B) Métodos iterativos são utilizados para estimar os parâmetros do modelo. 
C) O método de mínimos quadrados não funciona em modelos de regressão não linear. 
D) Uma situação que utiliza um modelo de regressão não linear pode ser convertida para um modelo de regressão linear 

através de uma transformação nos dados. 
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35 
Sobre o Teorema de Neyman-Pearson, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Um teste que satisfaz as condições do Teorema de Neyman-Pearson é um teste uniformemente mais poderoso de 

nível α. 
(     ) Para todo teste de hipóteses existe um teste uniformemente mais poderoso que pode ser encontrado a partir do 

Teorema de Neyman-Pearson. 
(     ) O Teorema de Neyman-Pearson pode ser utilizado com funções de densidade de probabilidade discretas e 

contínuas. 
(Informações complementares: α = P[(X1,…,Xn) ∈ C|H0], ou seja, C é a região melhor região crítica de tamanho a para testar as hipóteses simples 
H0: θ = θ' versus H1: θ = θ".) 

A sequência está correta em 
A) V, V, V.   B) V, V, F.    C) V, F, V.   D) F, V, V. 

 
36 
Considere X1, ... Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas e E(X) = μ. De acordo com a Lei 
dos Grandes Números, assinale a afirmativa correta.  
A) Pela Lei Forte dos Grandes Números, P(limn→∞ X̅n= μ) = 1, ou seja, a média converge em probabilidade para seu valor 

esperado quando n tende ao infinito.  
B) Pela Lei Fraca dos Grandes Números, P(limn→∞ X̅n= μ) = 1, ou seja, a média converge em probabilidade para seu valor 

esperado quando n tende ao infinito.  
C) Pela Lei Forte dos Grandes Números, P(limn→∞ X̅n= μ) = 1, ou seja, a média converge com probabilidade 1 para seu 

valor esperado quando n tende ao infinito.  
D) Pela Lei Fraca dos Grandes Números, P(limn→∞ X̅n= μ) = 1, ou seja, a média converge com probabilidade 1 para seu 

valor esperado quando n tende ao infinito.  

 
37 
Deseja-se ajustar uma reta de regressão simples entre a variável dependente Y e a variável explicativa X. Assinale a 

alternativa que apresenta os valores corretos dos parâmetros da regressão β̂0 e β̂1 estimados via método dos 

mínimos quadrados, tal que Ŷi = β̂0+ β̂1Xi. Informações adicionais sobre a amostra aleatória de Y e X coletada: 
 

n = 80 
∑ yi

n

i = 1

= 650 ∑ yi
2 = 2100

n

i = 1

 

∑ xiyi =

n

i = 1

2550 ∑ xi = 

n

i = 1

800 ∑ xi
2 =

n

i = 1

3000 

 

A) β̂0 = 0.225 ; β̂1 = 0.79.       C) β̂0= –4.275 ; β̂1= 1.24. 

B) β̂0 = 16.025 ; β̂1= 0.79.     D) β̂0 = 20.525 ; β̂1 = 1.24. 

 
38 
Sobre a análise de regressão linear simples, assinale a alternativa INCORRETA. 
Informações complementares: 

 Sxx= ∑ (xi–x̅)
2n

i = 1 , Syy= ∑ (yi–y̅)
2n 

i = 1 , Sxy= ∑ (xi–x̅)(yi–y̅)n
i = 1  

 SQR = Soma de Quadrados Residual; e, 

 Yi= α + βxi + ϵi, i = 1,…, n e ϵi~normal(0,σ2).  

A) O coeficiente de determinação é definido como r2 = 
∑ (yi–ŷ)

2n
i = 1

∑ (yi–y̅)
2n

i = 1

. 

B) O modelo Yi= α + β(1/xi) + ϵi é um modelo de regressão linear.  

C) Ao nível de 5% de significância, o teste de H0:β = 0 versus H1: β ≠ 0  rejeita a hipótese nula se 
Sxy

2 /Sxx

SQR/(n–2)
>F1,n–2,0.05. 

D) O particionamento da soma de quadrados da Regressão Linear Simples é ∑ (yi–y̅)
2n 

i = 1 = ∑ (ŷ–y̅)
2n

i = 1 + ∑ (yi–ŷ)
2n

i = 1 . 
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39  
Sobre amostragem probabilística, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na amostragem probabilística todos os elementos da população possuem probabilidade conhecida e diferente de 0 

de pertencer a amostra. 
II. A escolha do plano amostral depende somente da estrutura de organização dos dados. 
III. A amostragem sistemática é considerada um plano amostral probabilístico.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.    C) II, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
40 
Sobre a amostragem por conglomerados em um estágio, assinale a afirmativa correta.  
A) A eficiência desse plano amostral não depende da similaridade dos elementos dentro de um mesmo conglomero.  
B) Sua precisão é menor que a precisão da amostragem aleatória simples quando os dois possuem um mesmo tamanho 

de amostra. 
C) Em cada conglomero são selecionados alguns elementos aleatoriamente para compor a amostra final. Essa 

amostragem pode ser feita utilizando a amostragem aleatória simples com ou sem reposição. 
D) A amostragem por conglomeros é sempre mais cara do que a amostragem estratificada, pois seleciona todos os 

indivíduos dentro do conglomero, enquanto o outro envolve a entrevista de apenas de alguns membros dentro de 
cada estrato.  

 
41 
Sobre a análise fatorial e suas propriedades, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A rotação ajuda a tornar o resultado mais interpretável.  
B) Os fatores estimados não mudam com o acréscimo de novos fatores. 
C) Uma das suposições necessárias é que todos os fatores tenham média igual a zero. 
D) A estimação do número de fatores a ser utilizada pode ser feita com o auxílio dos autovalores da matriz de 

correlação amostral.  

 
42 
Uma prova de matemática foi aplicada em uma escola no início e no final do ano letivo. A direção da escola deseja 
realizar um teste de hipóteses para testar se há diferença entre as notas dos estudantes nas duas provas. Para isso 
selecionou, aleatoriamente, uma amostra de 65 estudantes. Sabendo que trata-se de um teste pareado e que os 
dados não seguem a distribuição normal, utilize o teste dos sinais com aproximação normal para checar as seguintes 
hipóteses: 

 H0: não há diferença entre as notas dos alunos na primeira e na segunda prova (mediana das diferenças é igual a 0); e, 

 H1: há diferença entre as notas dos alunos na primeira e na segunda prova (mediana das diferenças não é igual a 0).  
Informações adicionais: 
 

Quantidade de alunos 65 

Quantidade de alunos em que d  0  64 

Quantidade de vezes que d < 0  24 
Quantidade de vezes que d > 0  40 

d = Nota Prova1 – Nota Prova2  

z0.05= –1.64 z0.025= –1.96 
 

Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o valor da estatística de teste e a conclusão obtida. 
A) 2.128 / Rejeita a hipótese nula de que não há diferença entre as notas dos alunos na primeira e na segunda prova ao 

nível de 5% de significância.   
B) –1.743 / Rejeita a hipótese nula de que não há diferença entre as notas dos alunos na primeira e na segunda prova 

ao nível de 5% de significância.   
C) 1.710 / Não rejeita a hipótese nula de que não há diferença entre as notas dos alunos na primeira e na segunda prova 

ao nível de 5% de significância.   
D) –1.875 / Não rejeita a hipótese nula de que não há diferença entre as notas dos alunos na primeira e na segunda 

prova ao nível de 5% de significância.   
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43 
Uma medida muito usada na análise de conglomerados é a similaridade entre dois elementos. Calcule a distância 
entre os elementos 1 e 3, mostrados na Tabela 1, utilizando a distância Euclidiana e adicione essa informação na 
matriz de distâncias D. Após completar a matriz D, calcule a similaridade entre os elementos 1 e 3. 
 
















07?
704
?40

D  

 

Tabela 1: informações adicionais 
 

 V1 V2 

elemento1 30 55 
elemento3 27 51 

 

Assinale a alternativa que apresenta a similaridade entre os elementos 1 e 3. 
A) 5.     B) 0.31.    C) 0.34.    D) 0.66. 
 

44 

Considerando o modelo ARMA (1, 1): Zt – ϕZt–1= c + at + θat–1, em que 𝒄 é uma constante numérica e at é um ruído 

branco, analise as afirmativas a seguir. 
I. Condição de estacionalidade: |𝜃| < 1. 
II. Condição de invertibilidade: |ϕ|<1. 

III. Média do processo: μ =
c

1–θ
. 

IV. Função de autocorrelação FAC: ρl= {

1
(ϕ–θ)(1–ϕθ)

1 + θ2-2ϕθ

ϕρl–1

, l = 0
,l = 1
,l > 1

 . 

Quantas afirmativas estão corretas? 
A) 1.    B) 2.     C) 3.     D) 4.  
 

45 
A função geradora de momentos MX(t) de uma variável aleatória discreta X é MX(t) = (0.25et + 0.75)3. Calcule a 
variância da variável aleatória X.  
A) 0.0156.   B) 0.1875.           C) 0.5625.   D) 0.7500. 
 

46 
Para que as estatísticas calculadas com base nos dados amostrados possam ser extrapoladas para a população, é 
muito importante desenvolver um bom plano amostral e coletar os dados da maneira correta. Por isso, é 
fundamental conhecer as diferentes técnicas de amostragem e suas propriedades. Considerando as propriedades da 
amostragem estratificada, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Para selecionar elementos dentro de cada estrato pode-se utilizar a amostragem aleatória simples.  
B) A alocação ótima de Neyman considera o tamanho dos estratos, as suas heterogeneidades e o custo amostral.  
C) Considerando um mesmo tamanho de amostra, a amostragem aleatória simples sempre produzirá resultados com a 

mesma precisão que a amostragem estratificada.  
D) A amostragem estratificada divide a população em grupos internamente homogêneos. Desta forma, os grupos terão 

uma variância menor e o erro amostral global será menor.  
 

47 
Sobre técnicas de agrupamento não hierárquicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A escolha inicial das sementes do algoritmo k-médias (k-means) não influencia no agrupamento final, pois ele é um 

método robusto. 
(     ) No k-médias cada elemento tem a chance de mudar de grupo k vezes.  
(     ) Dendogramas são gráficos que mostram a evolução dos grupos formados pelo k-médias. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F.   B) V, V, F.   C) F, V, V.   D) F, F, F. 
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48 
A variável aleatória X segue uma distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade. Calcule sua função geradora de 
momentos.  
A) (1 – 2t)n.   B) (1 – 2t)–n.   C) (1 – 2t)–1/2.   D) (1 – 2t)–n/2. 
 

49 
Deseja-se fazer um agrupamento hierárquico entre 4 elementos. A matriz de distâncias iniciais calculadas utilizando a 
distância euclidiana é: 

D4x4 =

















0875
8064
7603
5430

D
C
B
A

 

 

No primeiro passo do agrupamento hierárquico foram agrupados os itens A e B em um único grupo {A, B}. Utilizando 
o método de ligação completa (Complete Linkage), qual será a nova matriz de distâncias?  

A) D= .
085
804
540

D
C
B}{A,














 

 

B) D = .
086
805
650

D
C
B}{A,














  

 

C) D = .
087
806
760

D
C
B}{A,














 

 

D) D = .
0812
8010

12100

D
C
B}{A,














 

 

50 
O dono de uma livraria deseja conhecer melhor seus clientes e, para isso, fará uma pesquisa a fim de identificar se a 
preferência por certos tipos de livros está relacionada ao sexo do cliente. Para saber a opinião dos seus clientes, ele 
aplicou um pequeno questionário durante um período de tempo a todos os clientes que entraram na livraria. Uma 
das perguntas do questionário era “qual a sua temática narrativa preferida?” e as opções eram histórias policiais, de 
amor, de ficção, ou outros. A frequência observada para essa questão é apresentada a seguir. 
 

Sexo Histórias policiais Amor Ficção Outros 

Feminino 25 35 50 10 

Masculino 25 15 30 10 
 

Faça um teste de independência para checar a hipótese de que a preferência por certos livros é independente do sexo 
do leitor.  

x0.05,1
2  = 3.84 x0.025,1

2  = 5.02 

x0.05,2
2  = 5.99 x0.025,2

2  = 7.38 

x0.05,3
2  = 7.81 x0.025,3

2  = 9.35 

x0.05,4
2  = 9.49 x0.025,4

2  = 11.14 

x0.05,5
2  = 11.07 x0.025,5

2  = 12.83 

x0.05,6
2  = 12.59 x0.025,6

2  = 14.45 
 

(Informações adicionais: xα,β
2  representa o valor crítico de área α à direita com β graus de liberdade.) 

Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o valor da estatística x2 e a conclusão obtida.  
A) 14.5 / Rejeita a hipótese nula de que o sexo dos clientes e a temática narrativa preferida são dependentes. 
B) 14.5 / Rejeita a hipótese nula de que o sexo dos clientes e a temática narrativa preferida são independentes.  
C) 5.21 / Não rejeita a hipótese nula de que o sexo dos clientes e a temática narrativa preferida são independentes.  
D) 4.28 / Não rejeita a hipótese nula de que o sexo dos clientes e a temática narrativa preferida são independentes. 
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51 
Um centro de pesquisa está estudando a eficácia de um novo método para perder peso. Os pacientes foram 
separados em dois grupos: o grupo 1 seguiu um método tradicional de emagrecimento e o grupo 2 seguiu o novo 
método que eles estão estudando. Foi calculado o peso que cada paciente perdeu após um mês de estudo. De posse 
dessas informações, o centro testou se os pesos que os indivíduos do grupo 1 perderam têm mediana igual aos pesos 
que os indivíduos do grupo 2 perderam. Considere que: 

 H0: os pesos perdidos pelo grupo 1 e pelo grupo 2 têm medianas iguais; e, 

 H1: os pesos perdidos pelo grupo 1 e pelo grupo 2 têm medianas que não são iguais. 
Sabendo que as duas amostras são independentes e aleatórias, mas não têm distribuição normal, utilize o teste de 
postos de Wilcoxon para verificar as hipóteses. 
Informações adicionais: 
 

Amostra 1 Amostra 2 

n1 = 24 n1 = 20 

R1 = 579 R2 = 411 

z0.05 = –1.64 z0.025= –1.96 
 

Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o valor da estatística de teste e a conclusão obtida ao 
nível de 5% de significância. 
A) z ≅ 2.03; portanto, a hipótese nula de que os pesos perdidos pelos grupos 1 e 2 possuem medianas iguais deve ser 

rejeitada. 

B) z ≅ –1.77; portanto, a hipótese nula de que os pesos perdidos pelos grupos 1 e 2 possuem medianas iguais deve ser 
rejeitada.  

C) z ≅ 0.92; portanto, a hipótese nula de que os pesos perdidos pelos grupos 1 e 2 possuem medianas iguais não deve 
ser rejeitada.  

D) z ≅ –1.77; portanto, a hipótese nula de que os pesos perdidos pelos grupos 1 e 2 possuem medianas iguais não deve 
ser rejeitada.  

 
52 
Sobre medidas de posição, medidas de dispersão, assimetria e curtose, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A curtose é interpretada com base na distribuição normal. 
B) No gráfico boxplot, os outliers são os pontos a 3 desvios-padrões de distância da média.  
C) A distribuição qui-quadrado tende a ficar simétrica com o aumento dos seus graus de liberdade.  
D) Para um conjunto de dados positivos com pelo menos dois valores diferentes entre si tem-se que a média harmônica 

é menor que a média geométrica e a média geométrica é menor que a média aritmética. 

 
53 
Em certo jogo de tabuleiro todos os jogadores ganham um bônus na rodada se eles obtiverem dois números 6 em um 
dado. Os lançamentos do dado são sequenciais, independentes e possuem um limite de 4 lançamentos do dado por 
rodada. Por exemplo, se o primeiro lançamento for o número 6, o segundo for o número 4 e o terceiro for outro 
número 6, os jogadores ganham o bônus e não precisam lançar o dado novamente. Mas se o primeiro lançamento for 
o número 2, o segundo um 3, o terceiro um 6 e o quarto outro 3, eles param os lançamentos e não ganham o bônus 
da rodada. Cada rodada é independente dos resultados obtidos nas rodadas anteriores. Considerando que o dado é 
honesto, qual a probabilidade do primeiro bônus do jogo sair na 3ª rodada? 
A) Aproximadamente 0.04.      C) Aproximadamente 0.10. 
B) Aproximadamente 0.07.     D) Aproximadamente 0.13. 

 
54 
Seja f(x, y) uma função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y, sua função de 
densidade de probabilidade é: 

f(x, y) = {2e–(2x + y) 0 < x < ∞ e 0 < y < ∞
0 caso contrário

 
 

Qual a probabilidade de P(X < Y)? 
A) 1/2.    B) 1/3.     C) 1/4.    D) 2/3.   
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55   
Uma fábrica de chocolates comprou uma nova máquina para testar a qualidade de seus produtos. Essa nova máquina 
detecta as barras de chocolate que estão com o peso fora da faixa de pesos aceitáveis pelo padrão de qualidade       
da empresa em 90% dos casos. A máquina faz uma marca na embalagem para que o produto seja recolhido e não  
seja vendido com os demais. Entretanto, essa mesma máquina marca erroneamente 0.5% das barras de chocolate 
que estão dentro da faixa de peso aceitável (“falso positivo”). Considere que 1% das barras de chocolate produzidas 
pela empresa estão fora da faixa de peso aceitável pelo controle de qualidade da empresa. Qual a probabilidade      
de uma barra de chocolate estar de fato fora do peso aceitável pelo padrão de qualidade dado que a máquina 
marcou/detectou? 
A) 0.083.   B) 0.154.   C) 0.645.   D) 0.952. 
 

56 
Calcule o valor de c para que f(x, y) seja uma função de densidade de probabilidade conjunta de X e Y.  
 

f(x, y) = {cy(2 – 2x2 + 3y) 0 < x < 2 e 0 < y < 3
0 caso contrário

 
 

Em seguida, calcule a função de densidade de probabilidade condicional de X dado Y = y, onde 0 < y < 3. 
Afirma-se que: 
I. O valor de c é 1/48. 

II. A função de densidade de probabilidade condicional pedida é  
2 – 2x2 + 3y

– 
 4

3
 + 6y

. 

Assinale a alternativa correta sobre as afirmativas I e II:  
A) São falsas.        C) A afirmativa I é verdadeira e a II, falsa.  
B) São verdadeiras.          D) A afirmativa I é falsa e a II, verdadeira. 
 

57 
Se x é uma variável aleatória contínua, então fx(x) pode ser da forma: 

I. fX(x) = {–
4

3
(

1

4
 –x2)

0 

,  0 < x < 3/2 
, caso contrário

 

 

II. fX(x) = {
4

37
(x3–7)

0 

,  2 < x < 3
, caso contrário

 

 

III. fX(x) = {(
5x4

11
–

11x

13
)

0 

,  3/2  < x < 2
, caso contrário

 

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

58 
Seja FX a função de distribuição cumulativa da variável aleatória X e FY a função de distribuição cumulativa da variável 
aleatória Y. Sobre as propriedades da função de distribuição cumulativa, analise as afirmativas a seguir. 
I. FX é contínua à direita.  
II. FX é não decrescente, isto é, FX(a) ≤ FX(b) sempre que 𝑎 < 𝑏, ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ. 
III. limx→ – ∞ FX (x) = 0 e limx→ ∞ FX (x) = 1. 

IV. Se g(x) = y, então FY(y) = FX(g–1(y)). 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.    B) I e IV, apenas.  C) II e III, apenas.  D) I, II e III, apenas. 
 

59 
Sobre análise de componentes principais e suas propriedades, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A suposição de normalidade dos dados é um requisito para a aplicação da técnica.  
B) A primeira componente principal é associada ao maior autovalor da matriz de covariâncias.  
C) A análise de componentes principais pode ser usada para reduzir a dimensionalidade dos dados. 
D) As componentes principais se alteram quando transformações são efetuadas nos dados originais. 
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60 
A função geradora de momentos MX(t) de uma variável aleatória X é definida para todos os valores reais de t como 
MX(t) = E[etX]. Selecione a função geradora de momentos de uma variável aleatória X que possui distribuição Normal 
com média µ e desvio-padrão σ.  

A) MX(t) = exp {µ + 
σ2

2
}.      C) MX(t) = exp {tµ + 

(tσ)2

2
}. 

B) MX(t) = exp {tµ - 
(tσ)2

2
}.     D) MX(t) = exp {2tµ + 

 (tσ)2

2
}. 

 
 

 
 
 
 
 



   




