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(1) A proporção de peças fora de especificação em um lote é de 40%. Tomada uma amostra de
tamanho 30, qual a probabilidade de se obter mais da metade de peças fora de padrão?
a) use W ∼ B(30, 0.4) Resp. W ∼ binomial(30, 0.4), P (W > 15)=9.7%; população
b) via TCL. Resp. W ∼ normal(12, 2.68), P (W >= 15.5)=9.6 %
c) compare os valores. Resp. com correção da continuidade....

(2) A duração do tonner em um modelo de fotocopiadora é modelada como N(15, σ2 = 22),
em milhares de cópias. Para uma amostra de 12 fotocopiadoras deste modelo, a duração
do tonner é observada. Qual a probabilidade de, em média, durar:
a) menos que 16 mil cópias? Resp. X̄ ∼ normal(15, σ = 1.354), P (X̄ < 16) = 77%
b) mais que 13 mil cópias? Resp. X̄ ∼ normal(15, σ = 1.354), P (X̄ > 13) = 93%

(3) Em uma indústria de cerveja, a quantidade de cerveja inserida em latas tem-se comportado
como uma variável aleatória normal com média 350 ml e desvio padrão 3 ml. Após alguns
problemas na linha de produção, suspeita-se que houve alteração na média. Uma amostra
de 40 latas acusou média 346 ml. Encontre um IC para a verdadeira média com 95 e 99%
de confiança? Resp. [345, 1; 346, 9ml] e [344, 8; 347, 2ml].

(4) Considere os dados referentes aos consumos de água, por mês, em m3, de uma amostra
aleatória de residências de um condomı́nio. 15 16 18 18 20 22 22 22 22 23 23 26 26 28 29
m3. O consumo de água, por mês, segue uma distribuição normal. Sejam µ e σ2 a média
e a variância de consumo de água de todas as residências do dado condomı́nio. Encontre:
a) as estimativas pontuais para µ e σ2. Resp. 21.33 m3; 5.83 m3

b) o intervalo, com um ńıvel de confiança de 99%, para µ . Resp. [17, 46; 25, 2], escore z.

(5) O tempo de execução de uma etapa em um processo de produção foi medido doze vezes,
obtendo-se os seguintes resultados em minutos: 15,12,14,15,16,14,16,13,14,11,15,13. Con-
sidere que o tempo de execução de uma etapa em um processo de produção comporta-se
como uma variável aleatória normal. Apresente um intervalo de 95% de confiança para o
tempo médio. Resp. [13,02 min; 14,98 min].

(6) Um empresário está estudando os custos de produção de um determinado produto sob
determinadas condições. Ele admite que essa variável é normalmente distribúıda com
desvio padrão de R$ 2,00.
a) Determine um IC de 90% para o custo médio verdadeiro do produto utilizando os valores
da seguinte amostra aleatória obtida: 4,8 7,1 8,1 4,5 5,6 6,8 7,2 5,7. Resp. 5,06 ; 7,38
b) Suponha que no item a) o desvio padrão não fosse conhecido. Como ficaria seus cálculos
para determinar um IC para µ? Resp. escore t, R$ [5.376; 7.074] .
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(7) Os dados a seguir correspondem ao diâmetro, em mm, de 30 esferas de rolamento produzidas
por uma máquina. 137 154 159 155 167 159 158 159 152 169 154 158 140 149 145 157 160
155 155 143 157 139 159 139 129 162 151 150 134 151. Construa um intervalo de confiança,
a 95%, para a média da população de todas as posśıveis esferas produzidas pela máquina.
Considere os seguintes casos:
a) Os diâmetros seguem uma distribuição normal com variância conhecida igual a 100
mm2. Resp. [148.3 mm; 155.5 mm].
b) Os diâmetros seguem uma distribuição normal com variância desconhecida. A amostra
de trinta esferas é considerada pequena. Resp. [148.3 mm; 155.5 mm]. Compare.

(8) Um fabricante de baterias para relógio solicita ao setor de engenharia uma avaliação crite-
riosa da duração (em anos) do produto. Assumindo que a duração do produto segue uma
distribuição normal. Uma série de baterias foram selecionadas para testes acelerados. Os
resultados, em anos, foram: 1.2 1.4 1.7 1.3 1.2 2.3 2.0 1.5 1.8 1.4 1.6 1.5 1.6 1.5 1.3
a) Determine estimativas para a média e variância amostral do tempo de duração da ba-
teria. Resp. 1.553 anos; 3.6 meses.
b) Calcule um intervalo de 99% de confiança para média verdadeira do tempo de duração
da bateria. Resp. [1.321; 1.785 anos].

(9) Na indústria, um lote com 35 produtos é avaliado após o processo de fabricação.
a) Admita que 28 dos 35 produtos foram avaliados como bons (prontos para uso). Qual
a distribuição da proporção amostral de produtos bons? Recorra ao teorema central do
limite. Resp. n > 30, distribuição: p̂ ∼ N(0.8, 0.8 ∗ 0.2/35) = N(mean 0.8, var 0.00457).
b) Construa um intervalo de confiança a 95% para a proporção populacional de produtos
prontos para utilização. Resp. [0.6675; 0.9325].

(10) Um engenheiro civil está analisando a resistência à compressão de uma amostra de con-
creto. Sabe-se que esta resistencia é distribuida normalmente com σ2 = 1000 psi2. Numa
amostra de 12 corpos de prova foi obtida uma resistência média de 3250 psi.
(a) construa um intervalo de confiança bilateral a 95% para a resistência à compressão.
(b) construa um intervalo de confiança bicaudal a 99% e compare com os resultados en-
contrados no item anterior. Resp. [3232; 3268 psi]; [3226; 3274 psi] com z.
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