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1 ▶ (2,5) Resposta:

(a) (1,0) Intervalo bilateral com 90% com variância conhecida, então (z = Φ−1(0.950) = 1, 645) e, portanto,
5, 98± 1, 645(0, 875) ⇒

[5, 98− 1, 439375; 5, 98 + 1, 439375] ⇒

[4.541, 7.413] mg/dl.

Interpretação: Com 90% de confiança afirmarmos que o intervalo [4,541; 7,413] contém o verdadeiro
valor de µ, nível médio debilirrubina indireta sérica na amostra.

(b) (1,0) Para um intervalo bilateral de 95% de confiança (z = Φ−1(0.975) = 1, 96) e

5, 98± 1, 96(0, 875) ⇒ [4, 265; 7, 695]

Interpretação: Com 95% de confiança afirmarmos que o intervalo [4,265, 7,695] contém o verdadeiro
valor de µ.

(c) (0,5) Seria necessário buscar o valor tabelado considerando a distribuição t-student com n− 1 = 16− 1 =
15 graus de liberdade. Aqui, usar-se-ia t0.025;15 = 2.131 em lugar de z e o desvio padrão amostral
calculado em lugar de 3,5 mg/dl.

2 ▶ (2,5) Resposta:

(a) (1,0) Escolhemos o número de classes via
√
20 ≈ 4, na faixa de 760 até 960 (amplitude 200), donde o passo

de S = 200/4 = 50. (NB: outras escolhas de classes são possíveis). A tabela de frequências relativas:

760 ⊢ 810 6 30 %
810 ⊢ 860 5 25 %
860 ⊢ 910 5 25 %
910 ⊢ | 960 4 20%

100%

Para traçar ohistograma, normalizar as cotas de frequência relativa pelo comprimentoda classe (por exem-
plo, 0.3/50=0.006; 0.25/50=0.05 etc.), resultando em

Figura 1: Histograma para dados de medição da velocidade da luz (4 classes).
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(b) (1,5) Figura gerada com auxílio do: BoxPlotR: a web-tool for generation of box plots @
http://shiny.chemgrid.org/boxplotr/
Os valores de quartis e bigodes estão apresentados na tabela resumida na Figura 2. Numericamente: q1 =
800, q2 = 845 e q3 = 890. Os dois bigodes são: UW = 960 e LW = 760.

Figura 2: Boxpot para dados de medição da velocidade da luz.

Para calcular a velocidade estimada pelos dados, considere-se:
299.000 + 856 = 299.856 (usando a média amostral)
299.000 + 845 = 299.845 (usando a mediana).
Veja que há alguma assimetria (preferível usar a segunda estimativa).

3 ▶ (2,5) Resposta:

(a) (1,0) Deseja-se testar se
H0 : µ = 90minutos contraH1 : µ > 90minutos.
Trata-se de um teste monocaudal à direita.

(b) (1,5) Teste para a média populacional com variância conhecida, nível de significância deα = 5%. Vamos utilizar
a estatísticaZ , pois a variância populacional é conhecida.
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De acordo com as hipóteses estabelecidas no item (a), a região de rejeição da hipótese nula para a estatística
X̄ é dada por: [

µ0 +Φ−1(1− α)
σ√
n
,+∞

]
.

Assim, região críticaRC é dada por

RC :=

[
90 + 1.65

3√
12

,+∞
]
⇒ em RC se e só se X̄ ∈ [90.412,+∞] ,

dessa forma, como X̄ ≈ 105.667 cai na REGIÃOCRÍTICA, há evidências para se rejeitar a hipótese nula
a um nível de 5% de significância, i.e. o tempo de médio de permanência mostra-se superior a 90 minutos
em ambientes perfumados (segundo a amostra selecionada). Recomenda-se perfurmar os ambientes...

4 ▶ (2,5) Resposta:

(a) (1,0) Sabe-se queo intervalode confiançabilateral para amédiapopulacional quandoa variância é conhecida,
é dado por [X̄ − zα/2

σ√
n
; X̄ − zα/2

σ√
n
]. Assumimos distribuição normal para a média amostral.

Como deseja-se um intervalo com 95% de confiança, ou seja, α = 5%, tem-se zα/2 = Φ−1(0.975) =
1, 96.

Assim, por exemplo a partir do limite inferior o intervalo de confiança: X̄ − zα/2
σ√
n

= 34, 608 ⇒

X̄ = zα/2
σ√
n
+ 34, 608 ⇒ X̄ = 1, 96

2√
100

+ 34, 608 = 35 milhares de toneladas.

Umamaneira mais direta de calcular seria observando que X̄ corresponde ao ponto central do IC:
X̄ = 35.392+34.608

2 = 35.

(b) (1,5) Para intervalo de confiança bilateral com 96.6%, tem-se α = 3.4% e α/2 = 1.7, assim zα/2 =
Φ−1(0.983) = 2.12, i.e. P (Z ≤ z) = 0, 983.

Portanto, o intervalo de confiança para a média da produção mensal com 96,6% de confiança é dado por[
35− 2.12

2√
100

; 35 + 2.12
2√
100

]
= [34, 576; 35, 424] (milhares de toneladas).
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