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1 ▶As amostras são 759, 750, 755, 756, 761, 765, 770, 752, 760, 767 (n = 10). Obtendo a estatística descri-
tiva: mean=X̄ = 759, 5 e standard deviation=s = 6, 485.

comandoWolframalpha statistics(759, 750, 755, 756, 761, 765, 770, 752, 760, 767)
Admitiremos que, nesta amostra, X̄ = 759.5 e s2 = 42.06.

(a) Construindo o intervalo de confiança para µ com γ = 0, 9: (aqui, α/2 = 0.05).
Intervalo de confiança IC para a média populacional de variância desconhecida

IC(µ, 90%) = [X̄ − t0.05;9.
s√
n
, X̄ + t0.05;9.

s√
n
].

O valor de t procurado na tabela é t0.05;9 = 1.833, resultando em [755.7, 763.3], ou seja,
759, 5± 3, 76 conexões/dias. Use comandoWolframalpha confidence interval for population mean
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(b) γ = 0, 95 (α/2 = 0.025). O tamanho da amostra agora serán′, desconhecido. Queremos que o intervalo
TOTAL seja de 1 conexão, ou seja±0.5 em IC. Impondo então

t0.025,n′−1
6, 485√

n′
≤ 0, 5.

As coisas se complicam um pouco, pois n′ influi em dois termos. Faremos uma aproximação que n′ >>
1 é necessária para se chegar a um intervalo tão estreito. Observando a tabela t, procuramos t0.025,n′

próximo ao final, digamos algo como 1.984 ou 1.962. (o último valor já corresponde a uma amostra
MUITO grande). Adotemos como aproximação ad hoc o valor 1.97. (NB. Qualquer valor dos dois
poderia ser usado para obter a estimativa que necessitamos). Assim, estimaremos o tamanho via:

1.97
6, 485√

n′
≤ 0, 5,

o que resulta em n′ ≥ 653. Essa é a ordem de grandeza. Para uma confirmação direta, o cálculo do IC será
refeito para amostra deste tamanho (Fig. 1b). Use novamente o comandoWolframalpha confidence interval

for population mean
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2 ▶

(a) Construindo o intervalo de confiança para µ com γ = 0, 95 (Aqui, α/2 = 0.025): vamos usar escore Z,
pois a variável é normal e o número de amostras é grande (com base no Teorema Central do Limite).

IC(µ, 95%) ⇒ X̄ ± z0.025.
s√
n
.

O valor crítico de z deve ser procurado para área 0,975 e vale z = 1, 96. Então:

IC(µ, 95%) = [1200− 1, 96.
200√
50

, 1200 + 1, 96.
200√
50

].

Então IC(µ, 95%) = [1144.56; 1255.44], ou seja, 1200± 55 dias. Use novamente o comandoWolfra-
malpha confidence interval for population mean

(b) Para redimensionar o tamanho da amostra, imponha-se: 2× 1, 96. 200√
n′ ≈ 60, o que resulta em n′ = 170

amostras.
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3 ▶

(a) Vamos optar pelo uso do BoxPlotR: a web-tool for generation of box plots (Excel, WolframPRO, calcula-
dora podem ser usados).

Figura 1: boxplot para o peso de ovos (em gramas) no aviário estudado.

Da tabela de dados, recupera-se: n = 36, X̄ = 55, 08, q1 = 53, 29, q2 = 54, 96, e q3 = 56, 50.
Os bigodes são indicados. Note a presença de um outlier, de peso 63,15 g. O valor de s, desvio padrão
amostral, com uso do comando DESVPAD em coluna do Excel, resultando s = 2, 683 g.
Para montar histograma commínimo=50 e máximo=64, usaremos J =

√
36 = 6 classes:

Intervalo # frequência largura altura histograma
50 ⊢ 52 3 0.08333 2 0.04167
52 ⊢ 54 11 0.30555 2 0.15278
54 ⊢ 56 13 0.36111 2 0.18055
56 ⊢ 58 5 0.13888 2 0.06944
58 ⊢ 60 2 0.05555 2 0.02778
60 ⊢ 64 2 0.05555 4 0.01389

36 1.00000

O histograma é mostrado em anexo.
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Figura 2: Histograma para o peso de ovos (em gramas) no aviário estudado.

(b) A estimativa desejada é aestimativa pontual dos parâmetros, ou seja, X̄ = 55, 08 gramas para o parâmetro
µ e s = 2, 68 gramas para o parâmetro σ.

(c) A 95%, procura-se 0,975 na tabela Z, resultando z = 1, 96.

IC(µ, 95%) = [55, 08− 1, 96
2, 683√

36
, 55, 08 + 1, 96

2, 683√
36

] = [54.21, 55.96] gramas.

Já com confiança de 98%, procura-se 0,99 na tabela Z, resultando z = 2, 33.

IC(µ, 98%) = [55, 08− 2, 33
2, 683√

36
, 55, 08 + 2, 33

2, 683√
36

] = [54.04, 56.12] gramas.

É esperado que o IC a 98% seja mais largo do que àquele a 95%. Resultados podem ser facilmente verifi-
cados via Wolframalpha...

(d) Um teste de hipóteses sobre a média: claro que é um teste bilateral, fornecendo as hipóteses:{
H0 : µ = 56 gramas,
H1 : µ ̸= 56 gramas.

A estatística do teste é
tcal :=

X̄ − µ0

s/
√
n

=
55, 08− 56

2, 683/
√
36

= −2, 057.

Há evidência para rejeitar a hipótese nula no nível de significância 5%. Se rejeitamos H0, isto significa
que os dados não corroboram estatisticamente que o peso médio seja 56 grama. Podemos, portanto,
considerar que o peso médio do aviário não vale 56 g. Use o comandoWolframalpha hypothesis testing
mean e preencha os dados, usando t-test.
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Vale notar que fossemos optar por um nível de significância bem mais baixo, digamos a 1%, a hipótese
nula não poderia ser refutada e não haveria evidencia para afirmar que a média de peso dos ovos não é 56
gramas!
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4 ▶

(a) Na notação usual, as hipóteses são {
H0 : µ = 30, 1 ksi,
H1 : µ > 30, 1 ksi.

porém pode ser também usada a notação alternativa:{
H0 : µ ≤ 30, 1 ksi
H1 : µ > 30, 1 ksi.

O teste é unilateral à direita. Os dados são:

µ0 = 30, 1, n = 30, X̄ = 31, 2, s = 3, 5 e α = 0, 01.

(b) A região crítica – na qualH0 pode ser refutada – é definida à direita, na formaRC := {X̄|X̄ > µcrit}.
Isto é ilustrado na Figura.

Figura 3: Região Crítica para o valor da resistência amostral das chapas (em ksi).

Como o nível de significância é α = 0, 01, procura-se (o valor 0,99) na tabela Z o valor crítico de Z,
zc = 2, 33 (o TCL é usado). O valor de µcrit pode ser calculado diretamente de

µcrit = µ0 + zc
s√
n
,

ou seja

µcrit = 30, 1 + 2, 33
3, 5√
30

= 31, 5888 ≈ 31, 6.

Assim, RC = {X̄|X̄ > 31, 6 ksi}. Ao trabalhar (como usual) com as estatísticas do teste (valores
adimensionais), a região crítica seria dada porRC = {zcalc|zcalc > 2.33}.

(c) Como o valor da média amostral X̄ de 31,2 ksi não cai na região crítica, i.e. X̄ /∈ RC , a hipóteseH0 não
pode ser rejeitada no nível de significância de 1%. Neste nível, não se poderia argumentar que o processo
de tratamento a frio aumentou a resistência das chapas. Note que o valor está muito próximo à fronteira
e em outro nível de significância, p.ex. 5%, já há evidências para refutarH0 e afirmar que o tratamento foi
efetivo e aumentou a resistência das chapas. Observe isso facilmente no Wolframalpha que já fornece a
conclusão do teste para diversos níveis de significância (os mais usados). Ao trabalhar (como usual) com
as estatísticas do teste (valores adimensionais), zcalc = 31.2−30.1

3.5/
√
30

= 1.72 e zcalc /∈ RC (i.e., a hipótese
H0 não pode ser rejeitada).
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