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

Professor: Equipe Área II

(1) As resistências de cisalhamento (MPa) de 20 pontos de solda de uma liga de titânio são apresentadas a seguir:

5408 5429 5416 5453 5329 5418 5387 5342 5387 5418 5383 5485 5399 5388 5428 5473 5421 5429 5388 5435. Para

facilitar, eis os dados classificados: 5329 5342 5383 5387 5387 5388 5388 5399 5408 5416 5418 5418 5421 5428

5429 5429 5435 5453 5473 5485. Para traçar o diagrama de frequências relativas e/ou histograma, usualmente

considera-se uma divisão em
√
n classes para que o resultado seja representativo.

a)(1,5) Determine as classes e calcule a média, mediana e elabore o histograma.

b)(1,5) Esboce o box plot e identifique as observações discrepantes (outliers), se existem. Que comentários

gerais podem ser feitos sobre a simetria da distribuição?

(2) Na indústria de cerâmica, a resistência de amostras de massas de cerâmicas são avaliadas logo após o processo

de queima. Considere uma amostra com 15 corpos de prova da nova massa cerâmica, a qual resultou em média

amostral de 50 MPa e variância amostral 16 MPa2.

a)(1,5) Construa um intervalo de confiança a 95% para a resistência média populacional a partir das amostras

de massa cerâmica.

b)(1,5) Admita que uma nova amostra aleatória com 35 corpos de prova foi colhida, resultando agora numa

média amostral 52 MPa e desvio padrão amostral 3 MPa. Qual a distribuicão da média amostral? Recorra

ao teorema central do limite.

(3) Para uma amostra aleatória simples de 35 fotocopiadoras de um dado modelo, a duração do tonner em (milhares

de cópias) é observada. Se a distribuição de duração do tonner de uma fotocopiadora é desconhecida, mas

sabe-se que a média e 20.000 e o desvio padrão e 3.000 cópias:

(1,5) Qual a probabilidade de, em média, o tonner durar mais que 17 mil cópias?

(4) A cervejaria BebeBier vende cervejas em embalagens cujos rótulos indicam um conteúdo de 600 ml. O Instituto

Nacional de Pesos e Medidas (INPM) conduziu um estudo para verificar se o volume das garrafas estão de

acordo com a rotulagem. Para isto, foram selecionandas aleatoriamente 50 garrafas de cerveja produzidas pela

companhia, medido o seu conteúdo, obtendo uma média amostral igual a 596,25 ml, com desvio padrão de 14,06

ml. Considere um ńıvel de significância de 0,01.

a)(1,0) Formule adequadamente um teste de hipóteses de acordo com o parecer do INPM.

b)(1,5) Construa a regra de decisão ao ńıvel dado e tome a decisão se a cervejaria está enganando ou não seus

consumidores.

Boa Prova!


