
LISTA XIII – 2015.1

1) Em um estudo clínico, dois anestésicos estão sendo avaliados. Cada um dos medicamentos Alpha e Beta foram aplicados
em grupos diferentes de 18 cobaias, sendo que todas elas tinham aproximadamente as mesmas características, incluindo peso e
idade.  O tempo para o completo efeito dos analgésicos foi medido, em segundos,  para cada animal.  Os resultados,  após
ordenação, são apresentados.

Alpha
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Beta
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a) construa um box-plot para o tempo de efeito de cada analgésico e comente as diferenças encontradas.
b) Para o tempo de efeito de cada medicamento, determine o coeficiente de assimetria de Bowley e comente os resultados.
c) Compare o desempenho dos analgésicos usando um Q-Q plot

3) O tempo de usinagem de uma peça depende de uma grande quantidade de fatores e possui uma variabilidade intrínseca. Três
técnicas distintas (T1 T2 e T3) são avaliadas através do tempo requerido para concluir  a mesma peça padrão.  Para cada
técnica, 20 peças foram confecionadas e os tempos de usinagem apresentaram os “box-plot” mostrados na figura que segue.



a) Estime os valores da mediana em cada das técnicas e comente os resultados.
b) Estime o intervalo interquartil para cada das técnicas e comente os resultados.
c) Discuta a variabilidade do tempo de usinagem de uma peça.
d) Qual técnica você adotaria? Justifique a sua escolha.



4) Dados referentes à produtividade de duas máquinas industriais (modelo A e modelo B) estão resumidos na tabela a seguir.

Produtividade  n  Q1 mdobs  Q3

Modelo A 27 48,0 52,1 58,9
Modelo B 51 73,8 82,5 86,3

Os box-plot das variáveis de produtividade em função do modelo, PA e PB, são mostrados.
a) Interprete os box-plot. O que você comentaria a respeito do funcionamento das duas máquinas?
b) Calcule os intervalos interquartis (IQA e IQB).
c) Avalie a assimetria em ambos os casos, através de (gbA e gbB). Como isso se reflete no box-plot?


