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

serão anuladas.

(1) Em uma universidade, 2000 estudantes de um curso de estat́ıstica, em determinado ano, foram classificados

de acordo com o tipo de esporte que praticam. Futebol é praticado por 260 estudantes, natação por 185

estudantes e musculação por 210 estudantes, sendo que alguns estudantes praticam mais de um desses

esportes. Assim, tem-se 42 estudantes que praticam natação e musculação, 12 futebol e musculação, 18

futebol e natação e 3 praticam as três modalidades. Se um desses estudantes é sorteado aleatoriamente, qual

é a probabilidade de:

a)(1,25) praticar pelo menos um destes esportes;

b)(1,25) praticar musculação, sabendo que ele pratica dois esportes.

(2) Seis porcento dos detonadores fornecidos a um arsenal são defeituosos. Uma amostra aleatória de 100 desses

detonadores é selecionada.

a)(1,25) Qual a probabilidade de que três detonadores são defeituosos.

b)(1,25) Utilize a aproximação de Poisson para a distribuição binomial para determinar a probabilidade de

que no máximo três detonadores defeituosos sejam encontrados.

(3) Suponha que a vida em horas de lâmpadas de 75 watts tenha distribuição aproximadamente normal. Uma

amostra aleatória de 20 lâmpadas é selecionada e sua média amostral encontrada é de 1014 horas. Construa

um intervalo de 95% para a média de vida das lâmpadas, sabendo que:

a)(1,25) o desvio-padrão é conhecido ser 5 horas.

b)(1,25) o desvio-padrão desconhecido foi estimado em 4.5 horas.

(4) Um tipo de solução de polimento está sendo avaliado para posśıvel uso na fabricação de lentes intra-oculares

usadas no olho humano depois de uma operação de catarata. O fabricante da solução afirma que no máximo

15% das lentes apresentam defeito devido à solução de polimento. Trezentas lentes foram polidas usando a

solução de polimento e, desse número 253 não tiveram defeitos induzidos pelo polimento. Há qualquer razão

para desacreditar na afirmação do fabricante da desse tipo de solução? Use α = 0.01. Apresente:

a)(0,75) as hipóteses estat́ısticas.

b)(1,0) a regra de decisão.

c)(0,75) a sua conclusão.

Boas Férias!!!


