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ESTATÍSTICO – E 
 
Questão 23 
Argumento INCORRETO: o dashboard não cria, ele é usado apenas para apresentação e 
acompanhamento de indicadores. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 24 
Argumento INCORRETO: Na comparação de variâncias amostrais não testamos se a diferença é 
estatisticamente nula, testa-se se a razão equivalente à unidade, usando-se a distribuição F de Fisher-
Snedecor. Sobretudo, o valor indicado para o teste (t = -0,37, bicaudal) é incompatível com o resultado 
do teste. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 26 
Argumento INCORRETO: não se calcula médias de percentuais, pois o número de alunos pode variar, 
podendo produzir estimativas viciadas. A técnica a ser adotada é análise de regressão simples, e o 
percentual de queda médio (esperado) será o coeficiente (angular) da variável Ano. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 28 
Argumento INCORRETO: a Figura (Notas em Matemática no Enem) não pode ser uma Qui-quadrado, 
pois nesta distribuição se a média for 500, a variância será 2*500=1000, e portanto o desvio-padrão será 
aproximadamente 31,6, totalmente incompatível com o valor 100 enunciado. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 30 
Argumento INCORRETO: a variável resposta está bem definida e totalmente coerente com definição de 
indicadores, particularmente na situação apresentada. O trecho “índice de necessidade (IN), 
determinando assim o número de professores que uma faculdade deverá ter em regime de 40 horas ou 
dedicação exclusiva” caracteriza inequivocamente a variável resposta. Não há justificativa plausível para 
anulação da questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 34 
Argumento INCORRETO: a variável Y não pode ter distribuição binomial, e sim Uniforme discreta, com 
valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos com probabilidade 1/6. Logo, E(Y)=21/6. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 



Questão 35 
- Argumento INCORRETO: Não há necessidade de qualquer informação adicional sobre a variável Z. 
Nota-se que as variáveis X e Y são independentes, logo a correlação entre elas é NULA, e não perfeita, 
como citado no recurso. Duas variáveis com variâncias iguais podem apresentar qualquer valor de 
correlação no intervalo [-1;1]. 
- Argumento INCORRETO: Não há necessidade de qualquer informação adicional sobre a variável Z. 
Nota-se que a alternativa B claramente é incorreta, pois a variável Z pode ser independente de X 
(correlação zero), e perfeitamente correlacionada com a Y (correlação 1), concluindo que 0=1, um 
absurdo. 
- RECURSOS IMPROCEDENTES 
 
 
Questão 36 
Argumento INCORRETO: a variável X representa o número de recursos impetrados (e não o Ano), com 
17 valores (frequência): 0(4), 1(1), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 10(1), 15(1), 20(2), 25(1), 35(1), 55(1). Note que 
dos 17 valores, 8 deles estão até 4. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


