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1 ▶ Em termos probabilísticos, o que sabemos sobre este problema pode ser formalizado como:

P (diagnostico IA: defeito | item com defeito) = 0.98

P (diagnostico IA: sem defeito | item sem defeito) = 0.99

(a) Os valores complementares das probabilidades dadas fornecem:

P (diagnostico IA: sem defeito | item com defeito) = 0.02

P (diagnostico IA: com defeito | item sem defeito) = 0.01

Então 1% e 2% são, respectivamente, as probabilidades de erro do tipo I (falso positivo) e do tipo II (falso
negativo). Estas probabilidades de erro parecem, em princípio, muito baixas e poder-se-ia ser tentado a
acreditar que o algoritmo é muito eficiente (pois “erra pouco”).

(b) Relembrando:

P (defeito) = 0, 001

P (sem defeito) = 0, 999

Além disso, a probabilidade de que o sistema IA sinalize um item com defeito pode ser calculada usando
a lei da probabilidade total:

P (IA diz defeito) = P (defeito).P (IA diz defeito|defeito) + P (sem defeito).P (IA diz defeito|sem defeito)
P (IA diz defeito) = 0.001× 0.98 + 0.999× 0.01 = 0, 01097.

Assim, a regra deBayes fornece aprobabilidade aposteriori (a probabilidadedestenovo sistema inteligente
estar correto):

P (defeito | IA diz defeito) =
P (defeito).P (IA diz defeito | defeito)

P (IA diz defeito)
,

P (defeito | IA diz defeito) =
0.001× 0.98

0.01097
≈ 0, 089.

Portanto, mesmo que o novo sistema IA seja condicionalmentemuito preciso, a probabilidade de que ele
esteja certo quando ele decide que um item está com defeito é inferior a 10 por cento!

2 ▶

(a) Temos queN ∼ Poi(λ). SejaXk a variável indicadora (Bernoulli) se o k-ésimo ovo eclodiu, para cada
dos ovos postos, k = 1, 2, ..., N .

Xk :=

{
1 se ovo ecodiu
0 senao.
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Tem-se que Xk ∼ Ber(p). Agora a variável de contagem de quantos ovos eclodiram em um dia será
dada por

Z :=

N∑
k=0

Xk.

Como foi admitido que os ovos eclodem independentemente dos demais, as condições para que Z siga
uma distribuição Binomial são verificadas:

Z ∼ Bin(N, p).

(b) Para calcular a expectativa da variável aleatória Z , apenas relembramos que o tal valor é N̄ := E(Z) =
N.p. Claramente este valor é umavariável aleatória, poisN é variável aleatória (umescalonamento como
transformação de variável aleatóriaN ).

(c) A distribuição de probabilidades de N̄ é também Poisson, com

N̄ ∼ Poisson(λ.p)

(d) Calcule o valor médio do número médio de ovos que eclodem, (N̄) vale λ.p (ou E(N).p) que nesse caso,
corresponde a 22 ovos. Interpretando:
emmédia são 2000 ovos por dia, dos quais, emmédia, 22 deste lote eclodem neste mesmo dia.

3 ▶

(a) A partir dos dados fornecidos, impõe-se:

P (X < 53) =
104

2000
= 0, 052.

Em termos da variável padronizadaZ , isto corresponde a uma 1a equação sobre os parâmetros µ e σ:

P (Z <
53− µ

σ
) = 0, 052 ⇒ 53− µ

σ
= −1.625.

Por outro lado, deve-se impor também que

P (X > 63) =
130

2000
= 0, 065.

Novamente, em termos da variável padronizadaZ , isto corresponde a uma 2a equação sobre os parâme-
tros µ e σ:

P (Z >
63− µ

σ
) = 0, 065 ⇒ 63− µ

σ
= 1.514.
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(b) Recapitulando: 
53−µ
σ = −1.625

63−µ
σ = 1.514.

Resolvendo-se o sistemade equações lineares para as duas incógnitasµ eσ,chega-se aX ∼ N(58.18; 3.186),
com um peso médio de 58 g/ovo.

(c) Avaliando-se a probabilidade de se encontrar ovos XL,

P (X > 71) = 0, 00002863.

Logo, em um período de um ano (contabilizados cerca de 2000*365 ovos), chega-se a 20,9 ovos, i.e., uma
produção de cerca de 20 ovos XL/ano (considerando que a produção é mantida nos 7 dias na semana).
A produção mensal esperada é, pois, inferior a dois ovos (2000.30.0, 00002863 = 1, 72). Uma produ-
ção insignificante... Não há como vendê-los.

4 ▶ Seja η o rendimento médio do processo do reator. Se deseja é um teste unilateral à esquerda:

(a) As hipóteses testadas são: {
H0 : η = 0.90
H1 : η < 0.90.

A hipótese aventada pela gerencia (H1) é que poderia ter havido uma redução no rendimento (médio)
do reator. A hipótese nula é: não, não houve nenhuma redução no rendimento do processo.

(b) As amostras colhidas diariamente no último mês (n = 30) forneceram um rendimento amostral n̂ =
0, 833, com um desvio padrão amostral de s = 0, 261. No nível de significância de 5%, deseja-se testar
as hipóteses colocadas no item a. Como n = 30, usaremos o Teorema Central do limite e a distribuição
de η̂ será t-student. Formulemos a solução do teste em duas maneiras (equivalentes e alternativas).
i) Teste estatístico-padrão (teste t):
Inicialmente, procura-se na Tabela t de Student o valor crítico para o teste, t0.05;29, pois o teste é mono-
caudal e o número de graus de liberdade é df = n − 1. Encontra-se então t0.05;29 = 1.699. O teste
pode ser estabelecido calculando-se a estatística do teste:

tcal =
0.833− 0.9

0.261√
30

= −1, 4.

A região crítica (normalizada e adimensional) éRC = {tcalc|tcalc < −1.699}. Isto porque o teste é à
esquerda (valores negativos). Como tcal não cai na região crítica, a hipótese nula não pode ser refutada
neste nível de significância. A interpretação é que não há evidências estatísticas, com margem de erro de
5%, para afirmar que houve diminuição no rendimento do reator.
ii) Formulando o teste em termos dos valores de rendimento, obter-se-ia o valor crítico:

ηcrit = 0.9− 1.699
0.261√

30
= 0, 819.
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A região crítica (aquela em que se pode refutarH0) é: RC = {η̂ | η̂ < 0, 819}.
Sendo o valor de rendimento amostral inferior a 81,9%, haveria evidência para rejeitarH0 e considerar
que o rendimento médio de facto diminuiu. Este não é o caso, pois η̂ = 0, 833 e como η̂ /∈ RC , a
hipótese nula não pode ser refutada. Usando diretamente oWolframalpha, vide figura a seguir.
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(c) Para discutir os resultados emníveis de significânciamaiores emenores (digamos, 1% e 10%), os testes devem
ser calculados por procedimento idêntico, mas é mais simples anotar diretamente do Wolframalpha ao
final do teste da figura anterior.
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Veja que ao considerar um nível de significância ainda menor (digamos 1%), a conclusão não é alterada,
sugerindo que não há evidências para acreditar que o rendimento médio diminuiu. Entretanto, para um
nível de significância muito alto (digamos 10%), já há evidências que o rendimento médio diminuiu.

Parece ser mais sensato no relatório final, optar por usar α = 0.05 e concluir que não há evidências de
decréscimo no rendimento médio do processo químico do reator.
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