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1) Para uma v.a. de distribuição normal e com desvio padrão 5, o teste da média =10 contra =14, teve região crítica dada por {x R | x>12}
para uma amostra de tamanho 25.

a) determine a probabilidade de erro tipo I
b) Determine a probabilidade de erro tipo II

2) O relatório de uma companhia independente afirma que 40% da água de poços artesianos no Nordeste é salobra. Há controvérsias. Para
dirimir as dúvidas, 400 poços perfurados foram sorteados e observou-se que em 120 deles, a água era salobra. Que conclusão pode ser
estabelecida ao nível 3%?

3) O tempo de permanência de engenheiros recém-formados no 1o emprego, em anos, foi estimado com um modelo normal, de média e
variância desconhecidas. Por analogia com outras categorias profissionais, deseja-se testar se a média é 2 anos contra a alternativa 3 anos. Para
uma amostra de 15 engenheiros observados, a média amostral foi de 2,7 anos e o desvio padrão amostral de S=1,4 anos. Ao nível de 1%, qual a
conclusão do teste?

4) Um jornal alega que 25% dos seus leitores pertencem à classe A. Que regra de decisão adotaríamos para testar essa hipótese, contra a
alternativa de que a porcentagem verdadeira não é 25% no nível de 5% de significância? Se em uma amostra de 740 leitores encontramos 156
da classe A, qual a sua decisão a respeito da alegação veiculada pelo jornal?

5) Na indústria de cerâmica, a resistência de amostras de massas cerâmicas são avaliadas logo após o processo de queima. Dessas avaliações,
sabe-se que certo tipo de massa apresenta uma resistência mecânica distribuída com curva normal de média 53 MPa e variância 16 MPa². Após
a troca de fornecedores de matérias- primas, deseja-se verificar se houve alguma alteração na qualidade. Para isto, considerou-se uma amostra
com 15 corpos de prova da nova massa cerâmica, a qual resultou em média amostral de 50 MPa. Qual a conclusão que pode ser evidenciada ao
nível de significância de 5 %?


