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1- Dados os valores 
 

21 21 18 20 21 22 20 18 21 22 18 21 
22 26 22 22 26 22 26 26 35 35 30 30 

a) Faça a tabela de frequências absolutas e relativas 
 
 

2- A Tabela de dados brutos a seguir reporta, o número linhas telefônicas por 

1000 habitantes em cada estado do Brasil, em 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Faça um box plot desses dados. 

(b) Calcule a média, a mediana, o desvio padrão e a distância interquartil. 

(c) Repita o item (a), porém excluindo o estado do Amapá. 

(d) Compare as variações em cada uma dessas quatro medidas, com e sem o 

Amapá. 

 

 
 

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 

a) Construa um intervalo de confiança, a 95%, para a média da população de 

todas as possíveis esferas produzidas pela máquina.  

b) Suponha que, para satisfazer as especificações do consumidor, as peças 

devem estar compreendidas entre 140 e 160 mm. Determine um intervalo de 

confiança de 98% para a verdadeira proporção de peças fabricadas pela 

máquina satisfazendo as especificações. 



4-  Suponha que X tenha distribuição N , onde  e  são desconhecidos. 

Uma amostra de tamanho 15 forneceu os valores  e 

. Determine um intervalo de confiança de 95 por cento para . 

 

5- Uma instituição de caridade deseja realizar uma obra que custa R$3500,00 em 

sua sede. Entre os contribuintes habituais dessa instituição, cada um pode 

contribuir  em média R$120,00 com  um desvio padrão de R$50,00. Se 30 

dessas pessoas se quotizarem para levantar fundos com essa finalidade, qual 

a probabilidade de que eles consigam o montante necessário? 

 

 

6- Um supervisor da qualidade quer testar, com base numa amostra aleatória de 

tamanho n = 35 e para um nível de significância α = 0,05, se a profundidade 

média de um furo numa determinada peça é 72,4 mm. O que podemos dizer se 

ele obteve  mm e se sabe, de informações anteriores, que σ = 2,1 

mm? 

 

7- A duração da vida de uma peça de equipamento é tal que σ = 5 horas. Foram 

amostradas aleatoriamente 100 dessas peças, obtendo–se média de 500 

horas. Desejamos construir um intervalo de confiança para a verdadeira 

duração média da peça com um nível de 95% de confiança. 

 

 

8- A resistência à tração do aço inoxidável produzido numa certa usina 

permanecia estável, com uma resistência média de 72 kg/mm2 e um desvio-

padrão de 2,0 kg/mm2 com distribuição normal. Recentemente a máquina foi 

ajustada. A fim de determinar o efeito do ajuste, 10 amostras foram testadas. 

Os testes apresentaram resistência média de 75 kg/mm2. Considere que o 

desvio-padrão não mudou. Com base nesses dados responda: 

 

Com um nível de significância de 5% é possível afirmar que o valor médio não 

mudou?  (Passos: defina as hipóteses, faça o teste, tome a decisão); 

 

9-  Uma fábrica de automóveis anuncia que seus carros consomem, em média, 11 

litros por 100 km, com desvio padrão de 0,8 litros. Uma revista resolve testar 

essa afirmação e analisa 35 automóveis dessa marca, obtendo 11,3 litros por 

100 km como consumo médio. O que a revista pode concluir sobre o anúncio 

da fábrica, ao nível de 10%? 

 

 
 

 


