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1 ▶ Uma peça usada na fabricação de carros
pode apresentar defeitos de fabricação. Su-

ponha que 95% de todas as peças passem na ins-
peção inicial. Das 5% que apresentam falhas,
20% possuem defeitos tão sérios que devem ser
descartadas. As peças restantes são enviados
para correção, dentre as quais 40% não podem
ser reparadas e são descartadas. As outras 60%
são corrigidas e, depois, passam na inspeção.

(a) (1,25) Qual a probabilidade de uma peça se-
lecionada aleatoriamente passar na inspe-
ção inicialmente ou após a correção?

(b) (1,25) Dadoque apeça tenhapassadona ins-
peção, qual é a probabilidade dela ter pas-
sado na inspeção inicial e não ter precisado
de correção?

2 ▶ Para um período de 100 anos, houve 530
furacões oriundos do Atlântico. Suponha

que a distribuição Poisson seja um modelo ade-
quado.

(a) (1,5) Seja P (x) a propabilidade de ocorre-
rem x furacões em um ano qualquer. Ob-
tenha P (0), P (2) e P (9).

(b) (1,0) Durante o período de 100 anos con-
siderado, há 2 anos sem furacões oriun-
dos doAtlântico, 5 anos comdois furacões
oriundos do Atlântico e 4 anos com nove
furacões oriundos doAtlântico. Como es-
ses resultados reais se comparam com as
probabilidades encontradas na parte (a)?
A distribuição Poisson parece mesmo ser
um bom modelo nesse caso?

3 ▶ O tempo de reação de uma injeção intra-
venosa, para um grupo de 28 pacientes, teve

uma média amostral de 2,1 minutos com desvio
padrão amostral de 0,1 minutos.

(a) (1,25) Admitindo que a distribuição é apro-
ximadamente normal, forneça uma esti-
mativa pontual e construa um intervalo de
98% de confiança para o tempo médio de
reaçãopara toda a populaçãodos pacientes
submetidos ao tratamento.

(b) (1,25) Considerando98%de confiança, qual
deveria ser o tamanho da amostra para re-
duzir a margem de erro obtida no item an-
terior pela metade? Admita que a distri-
buição normal pode ser usada.

4 ▶ (2,5) Uma grande revista de negócios bra-
sileiros afirmou que o faturamento médio

das indústrias de uma determinada região do
sul do país seria igual a $ 820.000,00. Sabe-se
que o desvio padrão do faturamento de todas as
empresas da região é igual a $ 120.000,00. Um
pesquisador independente analisou os dados
de uma amostra formada por 25 empresas,
encontrando um faturamento médio igual a $
780.000,00. Assumindo nível de significância
igual a 8%, seria possível concordar com a
alegação da revista?

(Estabeleça as hipóteses adequadas, construa
a região crítica e forneça as conclusões pertinen-
tes)

Boa prova.

Atenção: As respostas devem estar acom-
panhadas dos cálculos, respostas sem cálculos
serão anuladas.
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