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1 ▶ (1,5) Uma empresa de vendas à distância de
hardware de computador está interessada no nú-

mero diário de conexões ao seu site. Ao longo de um
período de 10 dias, os seguintes números de acessos
foram contabilizados: 759, 750, 755, 756, 761, 765,
770, 752, 760, 767. Supomos que esses resultados
são independentes e distribuídos de forma idêntica
de acordo com uma lei normal ∼ N(µ, σ2), cujos
parâmetros são desconhecidos.

(a) (0,5) Construa um intervalo de confiança para
µ com o nível de confiança de 0,90.

(b) (1,0) Em quantos dias o número de conexões
deve ter sido registrado para que a duração to-
tal do intervalo de confiança de 95%não exceda
1 conexão? (assumindo que as estimativas de
média e variância não mudam).

2 ▶ (2,0) Uma empresa produz componentes com
articulação mecânica cuja vida útil, expressa em

dias, pode sermodeladaporumavariável aleatóriaX
seguindo uma lei normal. Uma série de 50medições
de teste foi realizada e forneceu a seguinte média e
desvio padrão: X̄ = 1200 dias e s = 200 dias.

(a) (1,0) Dêum intervalo de confiança de nível 0,95
para a vida média dos componentes.

(b) (1,0) Qual deve ser o tamanho da amostra para
que o intervalo de confiança donível de 0,95 da
vidamédia do componente tenha um intervalo
de 2 meses?

3 ▶ (3,5) Em um aviário, estudos anteriores indi-
cam que a massa de um ovo escolhido ao acaso

pode ser considerada como a realização de uma va-
riável aleatória normal X , com média µ e variân-
cia σ2. Supõe-se que as massas de ovos sejam pra-
ticamente independentes umas das outras. Extrai-se
uma amostra contendo n = 36 ovos e estes são pe-
sados. As medidas fornecidas (em ordem crescente)
foram: 50,34 52,62 53,79 54,99 55,82 57,67 51,41
53,13 53,89 55,04 55,91 57,99 51,51 53,28 54,63

55,12 55,95 58,10 52,07 53,30 54,76 55,24 57,05
59,30 52,22 53,32 54,78 55,28 57,18 60,58 52,38
53,39 54,93 55,56 57,31 63,15

(a) (1,0) Calcule amédia empírica e o desvio padrão
empírico desta série estatística. Trace o boxplot
e um histograma.

(b) (0,5) Dê uma estimativa dos parâmetros µ e σ.

(c) (1,0) Dê um intervalo de confiança no nível de
95%, e também a 98%, damassamédiaµ de um
ovo.

(d) (1,0) Teste se a média desta variável foi alterada
ou permanece igual a 56 gramas (valor nomi-
nal). Use apenas o t-test [valor da estatística].

4 ▶ (2,0) Sabe-se que chapas de aço-carbono pa-
drão de um certo fabricante apresentam uma re-

sistência nominal média ao esforço de 30,1 ksi. Uma
maneira de aumentar a resistência ao desgaste em-
prega técnicas de tratamento a frio, com efeito so-
bre a martensita, que sofre mudanças cristalográfi-
cas. Uma amostra aleatória de 30 chapas de aço, tra-
tadas a frio (submetidas ao mesmo teste de esforço
aplicado às chapas não-tratadas), forneceu uma re-
sistência média amostral de 31,2 ksi e um desvio-
padrão amostral de 3,5 ksi.

(a) (0,5) Formule um teste de hipóteses para verifi-
car se o tratamento a frio adotado pelo fabri-
cante aumenta a resistência ao desgaste. O teste
apropriado é unilateral ou bilateral?

(b) (0,5) Considere um teste no nível de significân-
cia α = 0, 01 e indique qual é a região crítica.

(c) (1,0) Que conclusão que pode ser estabelecida
pelo teste?

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