
LISTA XIV- 2015.1
1) Foram anotados os níveis de colesterol (mg/100ml) para 30 pacientes em uma clínica cardiológica. As medidas se referem a homens (40-60
anos) que realizaram check-up. 
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a) Trace um diagrama de árvores e folhas
b) Determine as medidas de posição: média, moda, mediana
c) Calcule as medidas de dispersão: desvio, amplitude, variância, coeficiente de variação
d) Organize os dados em classes de amplitudes 10
e) Mostre a tabela de frequências relativas nas classes consideradas
f) Refaça o item, com base na tabela do item anterior
g) Comente as diferenças observadas entre f e b
h) Esboce o histograma dos dados
i) Calcule os quantis Q1 e Q3

j) Calcule o intervalo interquantil
l) Esboce o box plot para estes dados
m) Identifique os outliers (se existem)
n) Estime os percentis P10 e P90

o) Calcule o coeficiente de assimetria
p) Calcule o coeficiente de curtose
q) Como você classifica a escala de medição de colesterol?
r) Classifique a distribuição com base no item anterior
s) Obtenha a tabela de frequências acumuladas fac=(i-0.5)/n
t) Liste uma tabela (duas colunas) com valores das frequências acumuladas e as taxas correspondentes expressas em escore reduzido Z (Zobs)
u) Liste uma tabela (duas colunas) com valores das frequências acumuladas e os valores correspondentes Z (Zteo) se a distribuição (teórica)
fosse uma normal padrão N(0,1)
v) Monte uma tabela Zobs  Zteo

x) Trace o Q-Q plot do item anterior
y) Verifique, usando o item anterior, se os dados são bem modelados por uma distribuição normal
z) Supondo que a distribuição seja uma normal, avalie a probabilidade da taxa de colesterol de um paciente em check up esteja acima de 215.


