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QUESTÕES

01.  A  tabela  a  seguir  mostra  a  evolução  da  receita
bruta anual nos três últimos anos de cinco microempre-
sas (ME) que se encontram à venda.

ME
2009

(em milhares de
reais)

2010
(em milhares

de reais)

2011
(em milhares

de reais)
Alfinetes V 200 220 240
Balas W 200 230 200

Chocolates X 250 210 215
Pizzaria Y 230 230 230

Tecelagem Z 160 210 245

Um investidor deseja comprar duas das empresas lis-
tadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita
bruta anual dos últimos três anos (de 2009 até 2011) e
escolhe as duas empresas de maior média anual. As
empresas que este investidor escolhe comprar são
A) Balas W e Pizzaria Y.
B) Chocolates X e Tecelagem Z.
C) Pizzaria Y e Alfinetes V.
D) Pizzaria Y e Chocolates X.
E) Tecelagem Z e Alfinetes V.

02. O gráfico apresenta o comportamento de emprego
formal surgido, segundo o Caged, no período de janeiro
de 2010 a outubro de 2010.

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da medi-
ana dos empregos formais surgidos no período é:
A) 212 952.
B) 229 913.
C) 240 621.
D) 255 496.
E) 298 041.

03.  Ao final  de uma competição de ciências em uma
escola,  restaram apenas  três  candidatos.  De  acordo
com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver
a maior média ponderada entre as notas das provas fi-
nais nas disciplinas química e física, considerando, res-
pectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. As notas são
sempre  números  inteiros.  Por  questões  médicas,  o
candidato B ainda não fez a prova final de química. No
dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos ou-
tros dois candidatos, em ambas as disciplinas, já terão
sido divulgadas.
O quadro mostrado a seguir apresenta as notas obti-
das pelos finalistas nas provas finais.

A menor nota que o candidato B deverá obter na prova
final de química para vencer a competição é
A) 18.
B) 19.
C) 20.
D) 21.
E) 26.

04. As notas de um professor que participou de um pro-
cesso seletivo,  em que a banca avaliadora era com-
posta por cinco membros, são apresentadas no gráfico
a seguir. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu
duas notas ao professor, uma relativa aos conhecimen-
tos específicos da área de atuação e outra, aos conhe-
cimentos pedagógicos, e que a média final do profes-
sor foi  dada pela média aritmética de todas as notas
atribuídas pela banca avaliadora.

Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora re-
solveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao
professor. A nova média, em relação à média anterior,
é
A) 0,25 ponto maior.
B) 1,00 ponto maior.
C) 1,00 ponto menor.
D) 1,25 ponto maior.
E) 2,00 pontos menor.

05. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja
de departamentos remarcou os preços de seus produ-
tos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao
caixa, os clientes que possuem o cartão fidelidade da
loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre
o valor total de suas compras. Um cliente deseja com-
prar um produto que custava R$ 50,00 antes da remar-
cação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da
loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da
loja,  a  economia  adicional  que  obteria  ao  efetuar  a
compra, em reais, seria de
A) 15,00 D) 5,00
B) 14,00 E) 4,00
C) 10,00
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BRASIL – Comportamento do emprego formal no 
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Candidato Química Física
A 21 23
B X 25
C 26 20



06.  Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de
uma cidade, no qual foram anotados os valores, em re-
ais,  das diárias para um quarto padrão de casal  e a
quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os va-
lores das diárias foram: A = R$ 200,00; B = R$ 300,00;
C = R$ 400,00 e D = R$ 600,00. No gráfico, as áreas
representam  as  quantidades  de  hotéis  pesquisados,
em porcentagem, para cada valor da diária.

O valor mediano da diária, em reais, para o quarto pa-
drão de casal nessa cidade, é:
A) 300,00.
B) 345,00.
C) 350,00.
D) 375,00.
E) 400,00.

07.  Um pesquisador  está realizando várias séries de
experimentos com alguns reagentes para verificar qual
o mais adequado para a produção de um determinado
produto. Cada série consiste em avaliar um dado rea-
gente em cinco experimentos diferentes.  O pesquisa-
dor está especialmente interessado naquele reagente
que apresentar a maior quantidade dos resultados de
seus  experimentos  acima da  média  encontrada  para
aquele reagente. Após a realização de cinco séries de
experimentos,  o  pesquisador  encontrou  os  seguintes
resultados.

Levando-se em consideração os experimentos feitos, o
reagente que atende às expectativas do pesquisador é
A) 1. D) 4.
B) 2. E) 5.
C) 3.

08. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas re-
clamações de seus clientes relacionadas à venda de
sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja ano-
taram as numerações dos sapatos com defeito e fize-
ram um estudo estatístico  com o intuito  de  reclamar
com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana
e a moda desses dados anotados pelos donos.

Estatística sobre as numerações dos sapatos com defeito

Numerações dos
sapatos com defeito

Média Mediana Moda
36 37 38

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos repre-
sentaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo
número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses
zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram
que a numeração dos sapatos com maior número de
reclamações e a cor com maior  número de reclama-
ções não serão mais vendidas. A loja encaminhou um
ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não
serão mais encomendados os sapatos de cor
A) branca e os de número 38.
B) branca e os de número 37.
C) branca e os de número 36.
D) preta e os de número 38.
E) preta e os de número 37.

09. Cinco candidatos K, L, M, N e P estão disputando
uma única vaga de emprego em uma empresa e fize-
ram provas de português, matemática, direito e infor-
mática.  A  tabela  apresenta  as  notas  obtidas  pelos
cinco candidatos.

Segundo  o  edital  de  seleção,  o  candidato  aprovado
será aquele para o qual a mediana das notas obtidas
por ele nas quatro disciplinas for a maior. 
O candidato aprovado será
A) K C) M E) P
B) L D) N

10. Para analisar o desempenho de um método diag-
nóstico, realizam-se estudos em populações contendo
pacientes sadios e doentes. Quatro situações distintas
podem acontecer nesse contexto de teste:
1) paciente tem a doença e o resultado do teste é posi-
tivo.
2) paciente tem a doença e o resultado do teste é nega-
tivo.
3) paciente não tem a doença e o resultado do teste é
positivo.
4) paciente não tem a doença e o resultado do teste é
negativo.
Um índice de desempenho para avaliação de um teste
diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabi-
lidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente
estiver com a doença.
O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a do-
ença A, aplicado em uma amostra composta por du-
zentos indivíduos.

Resultado do
Teste

Existência da Doença A

Sim Não

Positivo 95 15
Negativo 5 85

Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade
dele é de
A) 47,5%. C) 86,3%. E) 95,0%.
B) 85,0%. D) 94,4%.
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Reagente 1 Reagente 2 Reagente 3 Reagente 4 Reagente 5

Experimento 1 1 0 2 2 1
Experimento 2 6 6 3 4 2
Experimento 3 6 7 8 7 9
Experimento 4 6 6 10 8 10
Experimento 5 11 5 11 12 11

Candidatos  Português Matemática  Direito   Informática
K 33 33 33 34
L 32 39 33 34
M 35 35 36 34
N 24 37 40 35
P 36 16 26 41



GABARITO
01. D
02. B
03. B
04. B
05. E
06. C
07. B
08. A
09. D
10. E


