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1 ▶ a) Os dados são compilados na tabela a seguir.

salário médio Porcentagem Densidade de
(R$) (%) frequência
1.850 11.11 0.000370
2.150 44.44 0.001481
2.450 22.22 0.000741
2.750 11.11 0.000370
3.050 11.11 0.000370

Ohistograma encontra-se esboçado na figura a se-
guir.

Figura 1: Histograma dos salários médios no país.

b) Classificando os dados salariais em ordem cres-
cente, identificamos:

x(1) x(2) x(3) x(4) x(5)

2070 2451 2495 2516 2881

Daí se obtém os quartis:
q1 = x(2) = 2451

q2 = x(3) = 2495

q3 = x(4) = 2516

O intervalo interquartil é IQ = 2516−2451 = 65.
Os bigodes teóricos valem:{

superior = 2516 + 1, 5× 65 = 2613, 5
inferior = 2451− 1, 5× 65 = 2353, 5

Os bigodes reais coincidem com as bordas da
caixa! Amédia amostral é x̄ = 2482, 6. Um esboço
do boxplot obtido viaWolframalpha é visto na figura
abaixo.

Figura 2: Boxplot dos salários médios agrupados por
região do país.

Veja que o nordeste é a região de piores salários
médios no Brasil (coronelismo e controle político
com favores). Urge trabalhar para reverter o qua-
dro. Praticamente todos os estados estão abaixo do
primeiro quartil! (de fato, apenas a Paraíba foge do
padrão, situando-se na mediana). Talvez inesperado
para alguns, o centro oeste pratica maiores salários,
o que se deve a forte atividade agrícola e o DF.

2 ▶ a) Pelo Teorema Central do Limite

X̄ ∼ N(15, 75).
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Lembre-se: SeX ∼ U(a, b), então

E(X) =
a+ b

2
e Var(X) =

(b− a)2

12
.

Logo,

P(X̄ < 18) = P

Z <
18− 15√

75
100


= P(Z < 3, 46)

= 0, 9997.

em queZ ∼ N(0, 1).

b) A proporção amostral de alunos que demoram
menos de 10 minutos na fila do RU para o almoço
é p̂ = 60

100 = 0, 6.
Pede-se encontrar o valor de n tal que

P(|p̂− p| ≤ 0, 05) = 0, 8.

Pelo Teorema Central do Limite obtemos:

P

 −0, 05√
p(1−p)

n

≤ Z ≤ 0, 05√
p(1−p)

n

 = 0, 8.

Logo,
0, 05√
p(1−p)

n

= 1, 28.

Então,

n =
1, 282

0, 052
p(1− p).

E, estimado p por p̂,

n =
1, 282

0, 052
0, 6(1− 0, 6) = 157, 29

Conclusão: O tamanho da amostra final deve ser
n = 158.

3 ▶ a) O intervalo com 90% confiança usual para
média populacional com variância populacional

(σ2) desconhecida é dado por

IC[µ; 90%] = x̄± tcrit

√
s2

n

Da tabela t-Student com 19 graus de liberdade,
tcrit = 1, 7291. Logo,

IC[µ; 90%] = 3, 3± 1, 7291

√
9, 06

20

IC[µ; 90%] = (2, 136; 4, 464)

Ou seja, a propbabilidade do intervalo
(2, 136; 4, 464), em dias, conter a verdadeira
média podulacional do tempo de atraso na entrega
dos pedidos é de 90%.

b) Neste caso será utilizado os quantis da distribui-
ção normal. O intervalo com 90% confiança usual
para média populacional com variância populacio-
nal (σ2) CONHECIDA é dado por

IC[µ; 90%] = x̄± zcrit

√
σ2

n

Foi dado que σ2 = 4 e da tabela nomal padrão,
zcrit = 1, 65. Logo,

IC[µ; 90%] = 3, 3± 1, 65

√
4

20

IC[µ; 90%] = (2, 562; 4, 038)

Ou seja, a propbabilidade do intervalo
(2, 562; 4, 038), em dias, conter a verdadeira
média podulacional do tempo de atraso na entrega
dos pedidos é de 90%.

4 ▶ a) Teste unilateral à esquerda.{
H0 : µ = 3
H1 : µ < 3
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b) tcal = 2,3−3

2/
√
15

= −1, 3555

Da tabela t-Student com 14 graus de liberdade,
tcrit = t0,05 = −1, 761.

Região crítica: RC = {tcalc|tcalc < −1.761},
como tcalc /∈ RC, a hipótese nula não pode ser
rejeitada.

c) No nível de 5%, a hipótese nula não pode ser
refutada. Isto significa que os dados não fornecem
evidência de um menor número médio de horas do
que 3h semanais. Em uma análise grosseira, sem
empregar estatística, ao observar um valor médio de
2,3h na amostra, poder-se-ia ser tentado a concluir
que houve uma diminuição no número médio de
horas dedicados pelos estudantes. A “desconfiança”
de que o número médio de horas dedicados pelos
alunos tenha diminuido neste semestre não procede,
no nível de significancia de 5%. A amostra apresenta
valor médio amostral menor, mas não fornece
evidências que o número de horas diminuiu...

Nota Bene

Para fazer as contas sem usar diretamente o escore t,
considerar-se-ia

µcrit = 3− 1, 761× 2/
√
15 = 2, 09.

A região crítica para X̄ é definida por:

RC = {X̄|X̄ < 2, 09}.

Nesta região, há evidencias suficiente para refutar
a hipótese nula. Mas X̄ = 2, 3 /∈ RC e não há
evidências para rejeitar H0 (as amostras indicam
valores compatíveis com as flutuações estatísticas
plausíveis seH0 fosse verdadeira...).

Solução via Wolframalpha

Figura 3: Teste de hipóteses sobre número médio de
horas estudadas.
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