
Universidade Federal de Pernambuco

3a
¯ Avaliação de Estat́ıstica 1 -Área II- 30/06/2016

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

serão anuladas.

(1) Os dados a seguir correspondem às resistências, em kg/cm2, de uma amostra de materiais usados na fabricação

de peças:

23 23 24 24 25 25 25 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 40 45 55 70 75

a)(1,0) Calcule a média e o desvio padrão amostral.

b)(1,0) Represente a mediana e os quartis através do box-plot.

c)(0,5) Qual medida de posição que melhor representa esse conjunto de dados? Explique.

(2) O número de ligações por hora, por atendente, numa central de reclamações de um determinado produto segue

uma distribuição de Poisson com parâmetro λ = 100. Cada atendente ganha uma comissão no seu salário

fixo caso ele atenda em média mais de que 102 ligações por hora.

a)(1,25) Com base numa amostra aleatória de n=40 horas, qual a probabilidade de uma atendente vir a

receber a comissão? Lembre que se X é uma variável aleatória de Poisson (λ), então E(X) = V (X) = λ.

b)(1,25) Qual o tamanho da amostra necessário para que probabilidade calculada acima seja menor que

0.06?

(3) Os dados a seguir correspondem ao diâmetro, em mm, de 30 esferas de rolamento produzidas por uma máquina.

137 154 159 155 167 159 158 159 152 169 154 158 140 149 145

157 160 155 155 143 157 139 159 139 129 162 151 150 134 151

X̄ = 151, 9 mm e s = 9, 7 mm.

a)(1,25) Construa um intervalo de confiança, a 95%, para a média da população de todas as posśıveis esferas

produzidas pela máquina.

b)(1,25) Suponha que, para satisfazer as especificações do consumidor, as peças devem estar compreendidas

entre [140mm , 160 mm]. Determine um intervalo de confiança de 98% para a verdadeira proporção de

peças fabricadas pela máquina satisfazendo as especificações.

(4) A quantidade mensal de produtos entregues por uma instituição segue uma distribuição normal com média e

variância desconhecidas. Analise os dados a seguir que representa uma amostra de 20 meses.

17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22

Sabe-se que uma empresa de fiscalização considera que a quantidade de produtos entregues é satisfatória se

a indústria entregar uma média de 20 produtos nesse intervalo de tempo. Caso o número seja menor que 20,

a indústria receberá uma multa.

a)(0,75) Construa as hipóteses de acordo com o parecer da empresa de fiscalização.

b)(0,75) Construa a regra de decisão a um ńıvel de 5% de significância.

c)(1,00) Essa indústria está dentro das condições de satisfação da empresa fiscalizadora? Explique.

Boa Prova!


