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1 ▶ Para melhor entender a situação no Bra-
sil, os dados do portal https://cidades.

ibge.gov.br/brasil/panorama (Síntese de Indica-
dores Sociais 2018) fornecem amédia salarial nos 27
estados da união. A frequência de ocorrência
considerando 5 classes encontra-se mostrada na
tabela a seguir. Os três estados de pior média sa-
larial são AL,MA e PA. Os três de maior média
salarial são DF, SP e AP.

salário médio (R$) Frequência
1.700 ⊢ 2.000 3
2.000 ⊢ 2.300 12
2.300 ⊢ 2.600 6
2.600 ⊢ 2.900 3
2.900 ⊢ 3.200 3

Separando-se por região e tomando as res-
pectivasmédias salariais, chega-se aos valores R$
2.451,00, R$ 2.070,00, R$ 2.516,00, R$ 2.495,00
e R$ 2.881,00 para, respectivamente, as regiões
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste.

(a) (1,25) Esboce o histograma das médias sala-
riais no Brasil (ano referência 2018).

(b) (1,25) Trace o box-plot que corresponde aos
dados agrupados por região do país. Quais
seus comentários?

2 ▶ O tempo de espera, em minutos, na fila
do RU da UFPE para o almoço, foi mode-

lado segundo uma distribuição Uniforme con-
tínua com valores entre 0 e 30. Considerando
uma amostra aleatória inicial de 100 alunos, da
UFPE, que aguardavam na fila do RU, deter-
mine:

(a) (1,25) Qual a probabilidade do tempo mé-
dio de espera, na amostra inicial, ser infe-
rior a 18 minutos.

(b) (1,25) Considere que na amostra inicial de
100 alunos, observou-se que 60 deles es-
peraram menos de 10 minutos na fila do
RU para o almoço. Utilize esta informa-
ção para determinar o tamanho de amos-
tra final para que, com probabilidade de
0,8, o erro cometido para estimar a pro-
porção populacional de alunos que espe-
ram menos de 10 minutos na fila do RU
seja no máximo 0,05.

3 ▶ Buscando melhorar a qualidade do ser-
viço, uma empresa estuda o tempo de atraso

na entrega dos pedidos recebidos. Considere
que o tempo de atraso é normalmente distri-
buído. Uma amostra do tempo de atraso (em
dias) dos últimos 20 pedidos é descrita abaixo e
obteve variância amostral é igual a 9,06 dias2:

5 1 0 3 6 10 2 3 4 1
5 3 1 6 6 9 0 0 1 0

(a) (1,25) Forneça um intervalo com 90% de
confiança para o tempode atrasomédio na
entrega dos pedidos.

(b) (1,25) Se fosse conhecido que a população
possui desvio padrão igual a 2 dias, como
ficaria a resposta do item (a)?

4 ▶ Dados prévios afirmam que o número
de horas de estudo dedicadas à solução de

exercícios para a terceira avaliação de Estatís-
tica na área II da UFPE é de 3 horas/semana.
Desconfia-se que esta média talvez seja menor.
Para investigar, em uma amostra aletória de 15
estudantes, encontrou-se uma média amostral
de 2,3 horas/semana com desvio padrão amos-
tral de 2,0 horas/semana. Admita ainda que o
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número de horas de estudos segue uma distri-
buição normal. Conduza um teste de hipóteses
adequado, no nível de significância de 5%.

(a) (0,5) Estabeleça as hipóteses adequadas.
(b) (1,0) Construa a região crítica.
(c) (1,0) Que conclusão pode ser estabelecida?

Boa prova.

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