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Atenção: As respostas de todas as questões devem estar acompanhadas dos cálculos, respostas sem cálculos

serão anuladas.

(1) Um jornal de uma determinada cidade tem 200 jornaleiros cadastrados. 20 jornaleiros vendem em média

cinquenta jornais por dia, 50 jornaleiros vendem sessenta , 75 jornaleiros vendem sessenta e cinco, 35

jornaleiros vendem setenta e 20 deles vendem cem.

a)(1,25) Calcule a média e a variância das quantidades de jornais vendidas, por dia, pelos jornaleiros da

cidade.

b)(1,25) Apresente o box-plot, com seus respectivos quartis, para quantidade de jornais vendidos por dia.

(2) Testes de compressão em amostras de concreto são realizadas para verificar se o concreto atende ao valor

ḿınimo de 30Mpa. Duzentos corpos de prova são testados e verificado que 10 deles não atendem ao valor

ḿınimo especificado.

a)(1,25) Calcule um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção de corpos que não atendem

ao valor ḿınimo especificado. Utilize a variância estimada da proporção amostral.

b)(1,25) Quantos corpos de provas seriam necessário para que o intervalo acima tivesse uma margem de

erro de 0.03Mpa?

(3) Um fabricante de baterias para relógio solicita ao setor de engenharia uma avaliação criteriosa da duração (em

anos) do produto. Assumindo que a duração do produto segue uma distribuição normal. Uma série de baterias

foram selecionadas para testes acelerados. Os resultados, em anos, foram:

1.2 1.4 1.7 1.3 1.2 2.3 2.0 1.5 1.8 1.4 1.6 1.5 1.6 1.5 1.3

a)(1,0) Determine estimativas para a média e variância amostral do tempo de duração da bateria.

b)(1,5) Calcule um intervalo de 99% de confiança para média verdadeira do tempo de duração da bateria.

(4) O tempo para transmitir 10MB, em determinada rede de computadores, tem média ḿınima igual à 7.4 segundos.

Depois de algumas mudanças na rede, acredita-se numa redução no tempo de transmissão de dados, além de

uma posśıvel alteração na variabilidade. Foram realizados 60 ensaios independentes com um arquivo de 10MB.

A média amostral e desvio amostral foram 7 e 1.3, respectivamente. Você diria, ao ńıvel de significância de

3%, que há evidência de redução no tempo de transmissão de dados? Apresente:

a)(0,75) as hipóteses estat́ısticas.

b)(1,0) a regra de decisão.

c)(0,75) a sua conclusão.

Boa Prova!


