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Atenção: As respostas devem estar acompanhadas dos cálculos, respostas sem cálculos serão anuladas.

Professor: Equipe Área II

(1) Um médico desconfia que um paciente tem tumor no abdômem, pois isto ocorreu em 70% dos casos similares

que ele tratou. Se o paciente de fato tiver o tumor, o exame de ultra-som o detectará com probabilidade 0,9.

Entretanto, se ele não tiver o tumor, o exame pode, erroneamente, indicar que tem com probabilidade 0,1.

(2,0) Se o exame detectou um tumor, qual é a probabilidade do paciente tê-lo de fato?

(2) A vida de um laser semicondutor trabalhando em uma potência constante pode ser assumida como normalmente

distribúıda, com uma média de 7000 horas e um desvio padrão de 600 horas.

a)(1,0) Qual é a probabilidade de que um laser falhe antes de completar 5.000 horas de funcionamento?

b)(1,0) Se três lasers são usados num produto e são assumidos falhar independentemente, qual é a probabilidade

de que todos os três ainda estejam em funcionamento passadas 7.000 horas?

(3) Admita que o número de falhas no recapeamento de um fio condutor de eletricidade obedece a uma distribuição

de Poisson no qual, em média, há duas falhas por metro.

a)(1,0) Qual a probabilidade de que em um pedaço de três metros de fio o recapeamento apresente cinco falhas?

b)(1,0) Não haver nenhuma falha em um determinado metro de fio é um evento raro?

(4) Na indústria, um lote com 35 produtos é avaliado após o processo de fabricação.

a)(1,0) Admita que 28 dos 35 produtos foram avaliados como bons (prontos para uso). Qual a distribuição da

proporção amostral de produtos bons? Recorra ao teorema central do limite.

b)(1,0) Construa um intervalo de confiança a 95% para a proporção populacional de produtos prontos para

utilização.

(5) A resistência à tração do aço inoxidável produzido numa certa usina permanece estável, com uma resistência

média de 72 kg/mm2 e um desvio-padrão de 2,0 kg/mm2 seguindo uma distribuição normal. Recentemente,

entretanto, a máquina foi novamente ajustada. A fim de determinar o efeito do ajuste, 10 amostras foram

testadas. Os testes apresentaram resistência média de 75 kg/mm2. Considere que o desvio-padrão não mudou.

Com base nesses dados:

a)(1,0) Formule adequadamente um teste e tome a decisão com base nas amostras.

b)(1,0) Com um ńıvel de significância de 5% é posśıvel afirmar que o valor médio não mudou?

Boa Prova!


