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(1) Num estudo sobre resistência de um dado material foi coletada uma amostra de 25 unidades,
resultando num valor médio amostral de 230,4 kg e desvio-padrão amostral de 100 kg. As
resistências seguem uma distribuição normal. O estudo está interessado em saber se essa
amostra suporta a hipótese que a resistência média do material seja superior a 200 kg, ao
ńıvel de significância de 5%. Qual a sua conclusão?

(2) Suponha que as medidas da corrente elétrica, em certo tipo de fio, sigam a distribuição
Normal. O fabricante afirma que a média das medidas da corrente elétrica é de 12 mili-
amperes. Uma amostra de 20 fios de um lote foi selecionada. As estimativas da média e
desvio-padrão das medidas calculadas na amostra foram 13.2 e 3, respectivamente. Esta
amostra, ao ńıvel de significância de 4%, concorda com a afirmativa do fabricante? Apre-
sente:
a) as hipóteses estat́ısticas.
b) a regra de decisão.
c) a sua conclusão.

(3) O relatório da principal companhia de perfuração de poços do estado afirma que 40% da
água de poços artesianos em Pernambuco é salobra. Há controvérsias. O governo solicita
um relatório ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) uma avaliação e
você foi encarregado de produzi-lo. Lá, dados relativos a 400 poços perfurados foram sor-
teados e observou-se que em 120 deles, a água era salobra.
a) Formule adequadamente um teste de hipóteses para verificar a validade do relatório
independente.
b) Construa a regra de decisão ao ńıvel de 3% e estabeleça que conclusão deve ser estabe-
lecida neste ńıvel de significância.

(4) Um comprador, ao receber de um fornecedor um grande lote de peças, decidiu inspecionar
200 delas. Decidiu, também, que o lote seré rejeitado se ficar convencido, ao ńıvel de 10%
de significância, de que a proporção de peças defeituosas no lote é superior a 4%. Qual
será sua decisão (rejeitar ou não rejeitar o lote) se na amostra foram encontradas onze
peças defeituosas? Apresente as hipóteses, a regra de decisão e sua conclusão.

(5) Sabe-se que a cotação de determinada ação no mercado de valores segue uma distribuição
normal de média 0.127 u.m. Com a finalidade de verificar se a ação se encontra ”em
alta”registou-se a cotação da ação durante 10 dias e obteve-se os valores (em u.m.): 0,13;
0,12; 0,14; 0,15; 0,14; 0,15; 0,12; 0,13; 0,14; 0,13
O que podemos concluir quanto à hipótese da ação estar ”em alta”? Para responder a esta
questão conduza um teste de hipóteses adequado, ao ńıvel de significância de 0,025.

1


