
centro de ciências exatas e da natureza

Departamento de Estatística

Exame Final -31 de Agosto 2021

1 ▶ (2,0) Em aplicações de IA, um novo sistema
inteligente é projetado para detectar defeitos nos

itens produzidos em linha de montagem. Caso um
item esteja defeituoso, há uma probabilidade de 98%
do defeito ser detectado pelo algoritmo de IA. Por
outro lado, quando um item particular não apre-
senta defeito, o algoritmo de IA tem 99% de proba-
bilidades de não sinalizar nenhum defeito.

(a) (1,0) Interprete o complemento de tais índices
no contexto do Teorema de Bayes. A priori, o
que você acha da qualidade do algoritmo?

(b) (1,0) Considere agoraum lote deproduçãopara
o qual sabe-se que 0,1% dos itens são defeitu-
osos. Retirando um item aleatoriamente deste
lote, se o algoritmode IA informaque este item
apresenta defeito, qual é a probabilidade deste
novo sistema inteligente estar correto?

2 ▶ (2,5) Numa colmeia típica, uma rainha adulta
e saudável põe diariamente ovos de acordo com

uma lei de Poisson, i.e, o númeroN de ovos postos
segueN ∼ Poi(λ). Cada ovo vem a eclodir diaria-
mente com uma probabilidade p, independente dos
demais ovos. SejaZ o número de ovos que eclodem
em um dia.

(a) (0,5) Dê a lei de probabilidade sobre Z . Note
que há umadistribuição sobre a distribuição de
Z .

(b) (0,5) Deduza a expectativa (valor esperado
E{·}) da variável aleatória Z . Chamando este
valor de N̄ := EZ , verifica-se que se trata de
uma variável aleatória.

(c) (1,0) Conforme item anterior, o númeromédio
de ovos que eclodem diariamente é, portanto,
uma variável aleatória. Qual a distribuição de
probabilidades de N̄?

(d) (0,5) Admita que λ = 2000 e p = 0.011. Cal-
cule o valor médio do número médio de ovos
que eclodem em um dia, EN̄ , oriundos de um
mesmo lote de ovos.

3 ▶ (3,0) Seu futuro sogro é fazendeiro e sabendo
que você é estudante de Engenharia, solicita que

avalie as estatísticas sobre produção de ovos de gali-
nha da granja dele. Ele informa que registrou que
dos dois mil ovos coletados durante o dia, 104 pesa-
vammenos de 53 gramas (pequenos) e 130 pesavam
mais de 63 gramas (grandes).

(a) (1,5) Supondo que a variável aleatória igual à
massa em gramas de um ovo segue uma lei nor-
mal, dê uma estimativa dos parâmetros dessa
lei.

(b) (0,5) Deduzaopesomédiodeumovoda granja.

(c) (1,0) Ele acredita que conseguirá obter uma cen-
tena de ovos extra-grandes no ano (um ovo XL
pesamais de 71 gramas). Isto é razoável? Quan-
tos ovos XL ele poderia esperar obter por ano?

4 ▶ (2,5) O rendimento nominal de um processo
em um reator químico de fábrica de borracha é

90% e o processo está sendo monitorado. Os últi-
mos 30 dias de operação da planta registraram ren-
dimentos diários com uma média amostral 83,3% e
um desvio padrão amostral de 26,1%. Preocupada, a
gerência solicita ao engenheiro encarregado de veri-
ficar a hipótese que o rendimento tenha diminuído.

(a) (0,5) Formule um teste deHipóteses adequado.

(b) (1,0) Que conclusões você apresentará em seu
relatório técnico, acerca do rendimento médio
verdadeiro do processo, adotando um nível de
significância de 5%?

(c) (1,0) Discuta tambémos resultados emníveis de
significânciamaiores emenores (digamos, 1% e
10%).

Atenção: As respostas devem estar acompanha-
das dos respectivos cálculos.
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