
Exercício 2  
Um paciente fez seis exames de sangue em 6 meses consecutivos para medir seu 
nível de fosfato por decilitro de sangue. Os resultados obtidos foram: 5,6 5,2 4,6 4,9 5,7 
6,4. Calcule a média, mediana e o desvio padrão. 
 
Média = 5,40 
Mediana = 5,40 
Desvio padrão = 0,64 

 

Exercício 4 
Calcule média e o desvio padrão distribuição de frequências dada abaixo: 
 

 
 

Média = 293,66 
Desvio padrão = 46,67 

 
 

Exercício 6 – ok 
A tabela abaixo apresenta 40 empréstimos pessoais de uma firma de crédito ao 
consumidor: 
 

 
 
a) Construa a distribuição de frequências para estes dados fazendo o limite inferior da 1º classe 
igual a $300 e o intervalo de classe igual a $400. 
b) Utilizando a distribuição de frequências construa o histograma. 

c) Calcule média, mediana e moda da distribuição de frequências do item anterior. (xi=42.700) 
d) Determine os valores do: 2º quartil. 

e) Calcule o desvio padrão para os dados agrupados. [ ( Xi - x)2
 = 15.262.750 ] 

 
 



a)  

b) histograma 

c)  

média 1067,5 

mediana 1375 

moda 1000 
 
d) 
(600,600,650,700,750,750,850,850,900,900) 
 
e) 625,58 
 

   

Classe 1 300-700 13

Classe 2 700-1100 11

Classe 3 1100-1500 6

Classe 4 1500-1900 5

Classe 5 1900-2300 3

Classe 6 2300-2700 1

Classe 7 2700-3100 1



Exercício 8 
Com base nos dados do exercício anterior, construir um boxplot (diagrama de 
juntas). Existe algum dado suspeito nestes? Justificar. 

 
 

 
Os valores acima de 249 (limite superior) são outliers (329, 380, 403, 511, 522, 598). 
 

Exercício 10 - falta 
10) Demonstre que o estimador abaixo, definido como: 

 
 

conduz a um estimador viciado de 2. 
 
 

Exercício 12 - falta 
12) Suponha que numa seqüência de n tentativas independentes e idênticas de 
Bernoulli, X sucessos foram observados. Encontrar o estimador de máxima 
verossimilhança de p, a probabilidade de sucesso em uma única tentativa. 
Sugestão: usar o ln da função de máxima verossimilhança na derivação para 
facilitar as coisas. 
 
 
 

Exercício 14 - falta 
Para igual a 90%, 95% e 99%, determine uma constante a tal que  



 

Exercício 16 
Para uma amostra aleatória com média amostral igual a 10, construa intervalos de 

confiança com os níveis de confiança , tamanhos de amostras (n) e desvios padrões 

populacionais () dados abaixo: 
 

 



 

Analise os resultados obtidos. 
 
 

 
 
Análise dos resultados: 

 Quanto maior o desvio padrão – maior a margem de erro 
 Quanto maior a amostra – menor a margem de erro 
 Quanto maior o nível de confiança – maior a margem de erro 

 
 

Exercício 18 
O diretor do Banco Incerteza pretende analisar o endividamento médio dos clientes que 
fizeram empréstimo junto ao banco. Para tanto uma amostra de 20 clientes apresentou 
média $ 587,25. O setor bancário trabalha com um desvio padrão de $ 93,76, 
considerado aceitável para este banco. Construa um intervalo de 95% de confiança 
assumindo que a distribuição dos empréstimos é normal. 
 
 
Intervalo de confiança = [546,16 ; 628,34] 

 
 

Exercício 20 
O tempo de execução de uma certa tarefa foi medida em duas equipes. A equipe A 
obteve um tempo médio de 10 min, com o um grupo de 50 funcionários. a equipe B 
obteve um tempo médio de 12 min, com um grupo de 70 funcionários. Admitindo-se 
que a variância do tempo seja igual a 100 min2 para as 2 equipes pede-se: 

a) Determine um intervalo de confiança para o tempo médio da equipe A, com 92% de confiança. 
b) Idem para a equipe B  
c) Determine um intervalo de confiança para a diferença entre os tempos médios das equipes A e B 
com 92% de confiança 
 

 
Letra a: IC = [7,53 ; 12,47] 
Letra b: IC = [9,91; 14,09] 
Letra c: IC = [-1,24; 5,24] 
 

 

Exercício 22 – falta letra b 
A precipitação pluviométrica anual em uma certa região tem desvio padrão igual a 3,1. 
Nos últimos 9 anos, observou-se 28,3 / 31,7 / 29,8 / 30,5 / 34,1 / 27,9 / 35,0 / 26,9 /30,2 
a ) Construa um intervalo para a precipitação média com 98% de confiança 

Média amostral 10

I II III IV V VI

n - tamanho da amostra 9 9 16 100 25 25

σ - desv pad polulac 4 12 5 5 8 8

α - nível de confiança 95% 95% 95% 95% 99% 95%
z 1,96 1,96 1,96 1,96 2,58 1,96

Margem de erro 2,61 7,84 2,45 0,98 4,13 3,14

Estimativa intervalar - Mín 7,39 2,16 7,55 9,02 5,87 6,86

Estimativa intervalar - Máx 12,61 17,84 12,45 10,98 14,13 13,14

Estimativa intervalar (7,39 ; 12,61) (2,16 ; 17,84) (7,55 ; 12,45) (9,02 ; 10,98) (5,87 ; 14,13) (6,86 ; 13,14)



b) Os técnicos têm interesse em estudar precipitações superiores a 30. Determine I.C. 
para a probabilidade deste evento com 98% de confiança. 
c) Utilizando ainda estes dados, construa um intervalo para a precipitação média com 
98% de confiança caso o desvio padrão não fosse conhecido. 
 
Letra a – IC = [28,08; 32,90] 
Letra b – teste unilaterial – muda o z 
Letra c – IC = [27,85; 33,13] 
 

 
 

Exercício 24 – falta 
Uma amostra de 10 mil itens de um lote de produção foi inspecionada e o número de 
defeitos por item foi registrado: 
 

 
 

a) Determine um intervalo para a proporção de itens defeitos com 98% de 
confiança 

b) Determine um intervalo para o número médio de defeitos nos itens 
 
 

Exercício 26 – falta 
Suponha um experimento consistindo de n provas de Bernoulli. Seja X o número de 
sucessos e considere os estimadores: 
 

 
 
Determine a esperança e a variância de cada estimador. Qual dos dois estimadores 
você escolheria? Justifique. 
 

 

 

  



 

Exercício 28 – falta 
Foi feita uma pesquisa eleitoral no bairro A com 500 eleitores sendo que 100 deles 
manifestam intenção de votar no candidato X. No bairro B, foram entrevistados 1000 
eleitores, e 300 deles manifestam interesse em votar em X. Construa I.C. para a 
probabilidade de votar no candidato X, no bairro A. Repita para o Bairro B. Calcule um 
I.C. para diferença entre a probabilidade de votar no candidato X nos bairros A e B. 
 
 
 

Exercício 30 
Uma amostra preliminar de 500 famílias verificou que 340 delas possuem forno de 
microondas. Para estimar a proporção de famílias com este utensílio, qual o tamanho 
de amostra necessário para que tenhamos 95% de confiança em que o erro de nova 
estimativa não seja superior a 0.02. 
 
Resposta: será necessária uma amostra de 2.090 elementos. 

 

 

Exercício 32  
Antes de uma eleição, um determinado partido está interessado em estimar a 
proporção p de eleitores favoráveis ao seu candidato. Uma amostra piloto de 100 
eleitores revelou que 60% deles eram favoráveis ao candidato. Qual o tamanho da 
amostra tal que o erro cometido seja no máximo 0.01 com 80% de confiança. 
 
Resposta: será necessária uma amostra de 3933 elementos. 

 
 

Exercício 34 - falta 
Dois processos de conservação de alimentos estão sendo utilizados e a variável de 
interesse é o tempo de duração. Duas amostras independentes A com 16 latas 
apresentou um tempo médio de 50 dias e amostra B com 25 latas apresentou 60 dias. 
Construa um intervalo para a diferença das médias com 95 % de confiança e interprete 
os resultados. Use como o desvio padrão do processo igual a 100. 
 
Idem ao exercício 20 
 

 
 
 



Exercício 36 - falta 
A carga média de ruptura especificada de um parafuso é de 50 kg, sendo o desvio-
padrão dessas cargas igual a 4 kg, suponha que o comprador especifique que: 
a) Se o lote satisfaz à especificação, o comprador deseja limitar a 5% a probabilidade 
de concluir que o lote é insatisfatório; 
b) Se o lote tiver uma resistência média ligeiramente menor que 50 kg, tal fato não 
causa preocupação, porém deseja-se que, se a verdadeira média for inferior a 48 kg, 
tal fato seja identificado com pelo menos 90% de probabilidade. 
Determine os limites de carga de ruptura para cada caso. 
 
 

Exercício 38 - falta 
Uma máquina enche sacos de meio quilo de pó de café. Sabe-se que o desvio padrão 
desta máquina é de 30 g. Desconfia-se que a máquina esteja mal calibrada, porém o 
custo de interromper o processo é por demais elevado. Uma amostra de 35 sacos foi 
retirada e obteve-se x = 506,24 g. Analise os resultados quanto à interrupção do 
processo ao nível de 5% de significância nos seguintes casos 
a) O produtor preocupa-se apenas com o custo de interrupção do processo. 
b) O produtor preocupa-se com a calibração adequada da máquina. 
 
 

Exercício 40 - falta 
Um teste para aceitação de lotes de uma empresa automobilística consiste em avaliar 
o diâmetro de peças. As peças são consideradas dentro da especificação se sua média 

for = 61u. Um lote de 80 peças é analisado. 
a) Se o critério adotado no exercício anterior é: rejeite o lote quando x > 62,5 ou x < 

59,5 , qual a probabilidade de erro tipo I? Admita = 5. 
b) Qual seria a região crítica para um nível de significância de 5%? 
 

 

Exercício 42 – falta 
O número de furos em chapas de alumínio obedece a uma distribuição de Poisson com 

=0,3 defeitos por cm. 
a) Queremos inspecionar uma chapa de comprimento L (cm) de forma a caracterizar o 
percentual do comprimento que não apresenta furos. Encontre L tal que com 90% de 
certeza haja no máximo 5 furos. 
b) Você pretende comprar um lote de chapas com 18 cm de comprimento. O fabricante 

afirma que o número de defeitos tem distribuição de Poisson com =0,25 defeitos por 
cm. Você deve decidir se compra o lote ou não. Para isto escolhe aleatoriamente 5 
chapas do lote e se duas ou mais chapas apresentarem mais do que 7 furos (cada uma) 
você rejeita o lote todo. 
Defina quem são os erros tipo I e tipo 2 para este problema e calcule a probabilidade de 
erro tipo I. 

 



 

 

 

Exercício 50 
Suponha que o salário inicial de recém formados seja uma variável aleatória com 
média desconhecida, porém com desvio padrão de $ 200. Uma amostra de 36 recém 
formados forneceu x = $ 2.050 Faça o teste de hipóteses a seguir, ao nível de 5%. 
 

 

 

Como o média da amostra de $ 2050 não pertence a região de rejeição, não 

rejeitamos Ho, ou seja, há evidência de que a média é igual a $2100. 

 

 

Exercício 52 - falta 
Uma companhia de cigarros anuncia que 50 % dos cigarros que fabrica possuem 
índice de nicotina abaixo de 23 mg por cigarro. Sabe-se que o índice de nicotina se 
distribui normalmente nos cigarros. Um laboratório realiza 5 análises desse índice 
obtendo 24, 21, 25, 26, 22. Pode-se aceitar, ao nível de 10%, a afirmação do 
fabricante? 
 

 

Exercício 54 - falta 
Uma amostra de dez empresas, cada uma com 100 funcionários, forneceu o número 
de empregados do sexo feminino conforme tabela abaixo. Ao nível de 10% teste a 
hipótese: 
 

 



Exercício 56 - falta 
Você está convencido de que o salário médio de profissionais de uma dada área é alto, 

porém acredita que haja alta variabilidade entre eles, superior à média nacional 2 = 
256. 
a) Qual a hipótese alternativa que você utilizaria para verificar esta afirmação? 
b) Se os salários possuem distribuição normal, qual a estatística adequada a este 
teste? 

c) Qual a região crítica apropriada se = 0,025 e n = 31? 
d) Você aceitaria ou rejeitaria H0 se a amostra resultasse em s2 = 350? 

 

Exercício 58 - falta 
A companhia telefônica está estudando a duração de chamadas telefônicas, bem como 

sua variabilidade. Admita que a variabilidade nacional seja = 4 minutos. A companhia 
pretende verificar se em uma certa cidade a variabilidade do tempo das chamadas 
difere do padrão nacional. A duração das chamadas possui distribuição normal. 
a) Qual a hipótese nula e a hipótese alternativa? 
b) A partir de que valores da variância amostral você rejeitaria a hipótese H0? (n = 25 e 

= 0,05) 
c) Qual sua decisão se uma amostra de 25 chamadas fornecesse sx 2 = 2,5? 
 
 

Exercício 60 – falta 
Quando trabalhamos com duas amostras aleatórias provenientes de populações 
normais cujas variâncias parecem ser distintas, utiliza-se a seguinte estatística de 
teste: 

 
 
cuja distribuição de probabilidade é aproximadamente t de Student com graus de 

liberdade , estimados a partir dos valores observados das variâncias amostrais s1 

2 e s2 2 como: 

 
Utilize esta estatística para resolver o seguinte problema: 
Para comparar a resistência de pára-choques, seis de cada tipo foram montados sobre 
um certo tipo de carro compacto. Em seguida cada carro é projetado contra uma 
parede a 5 milhas por hora, e os seguintes custos de reparo por tipo de para choque 
são apresentados abaixo: 

 



Use nível de significância = 0,01 para testar a existência de diferença entre as 
médias. 
 
 

Exercício 62 - falta 
A abertura comercial e a valorização cambial aumentaram a concorrência dos produtos 
nacionais com os importados. Com isso muitas empresas nacionais encontram 
dificuldade para serem competitivas. Uma empresa de produção de autopeças 
pretende instalar um curso intensivo de treinamento para os seus funcionários com o 
intuito de melhorar a produtividade e recuperar o espaço perdido para os importados. 
Foi selecionada uma amostra de 25 funcionários e mediu-se o número de peças feitas 
por dia para cada um. Então esses mesmos funcionários receberam o treinamento e 
mediu-se o desempenho de cada um após o treinamento. 

 Antes do treinamento: Xi = 512 

 Após o treinamento: Xi = 578 
 Desvio-padrão da amostra das diferenças = 7,2 

Teste ao nível de 5% se o treinamento aumentou a produtividade dos empregados. 
 
 

Exercício 64 
Pretende-se comparar a variância do preço de duas ações (com distribuição de preços 

normal) A hipótese alternativa é de que 2 A > 2 B. Amostras de tamanho 21 e 25 

forneceram variâncias as 2 = (67.233)2 e sB 2 = (37.128)2. Teste com = 0,01 se as duas 
variâncias são iguais. 
 
 
F20,24; 0,01 = 3,279 
Fc = 2,74 
Como F > Fc, rejeitamos Ho, ou seja, com 95% de confiança há evidência de que 
a variância de A é maior do que a variância de B 
 
 

Exercício 66 
Uma amostra preliminar com 500 famílias verificou que 340 delas possuem TV a cores. 
Qual seria o tamanho adequado da amostra para que tenhamos 95% de confiança de 
que o erro da nossa estimativa não seja superior a 0,02? 
 
Resposta: n - 2090 
 

Exercício 68 
Duas técnicas de venda são aplicadas por dois grupos de vendedores: a técnica A por 
12 vendedores e a técnica B por 15 vendedores. Espera-se que a técnica B produza 
melhores resultados. No final do mês obteve-se: 
 

 



 
Testar no nível de significância de 5%, se a expectativa quanto à técnica B se 
confirmou. Suponha vendas com distribuição normal, com variância comum e 
desconhecida. 
 

Resposta: Como to (-2,582) pertence a região de rejeição (< -1,708), rejeitamos Ho, 

ou seja, há evidência de que o resultado da técnica B é maior do que o resultado 

da técnica A. 

 

 

Exercício 70 
Duas amostras, com 10 e 15 elementos, extraídas de populações normais possuem S2 

igual a 6,34 e 18,7 respectivamente. Com = 5% devemos aceitar que as variâncias 
são iguais? 
 

Exercício igual ao do livro – ver solução na pág 116 

 

 

Exercício 72 
No mês de dezembro, 9 pessoas vão para um spa. Elas são pesadas no dia de 
chegada e no dia de saída, obtendo-se o seguinte: 
 

 
 
Você pode concluir (5%) que passar o mês no spa reduz o peso de pacientes? 
 
t = 1,3054 
tc = 1,86 
Resposta: Como t < t crítico, não rejeitamos Ho ao nível de 5% de significância. 
Logo, NÃO há evidência de que o peso na saída é menor do o peso na entrada. 
 
 

Exercício 74 - falta 
Os salários horários médios de mecânicos de automóveis foram estudados por um 
grupo de consumidores. A finalidade era determinar a eventual existência de diferenças 
entre 4 localidades. Obteve-se: 
 



 
 

No nível de significância 5% podemos afirmar que existe diferença? 
 
 

Exercício 76 - falta 

  
 
 

Exercício 78 
Queremos verificar se 2 máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade 
quanto à resistência à tração. Acredita-se que a variância no segundo caso é menor 
(5% de significância). Os dados são: 
 

 

 

Comparação de duas variâncias (pg 115) 



 

F = 1,082 

Fc = 5,05 

Resposta: Como F5,5 < Fc, não rejeitamos Ho, ou seja, com 95% de confiança 

NÃO há evidência de que a variância de B é menor do que com A 

 

 

Exercício 80 - falta 
Quatro hotéis foram avaliados por seus hospedes e receberam as respectivas notas, 
numa escala de 0 a 10: 
 

 
 

O que você diria do desempenho dos hotéis com relação à (=5%): 
a) Média? 
b) Desvio-padrão? 
 
 

Exercício 82 - falta 
Três marcas de molho (A, B e C) estão sendo avaliadas por 4 laboratórios quanto ao 
seu teor de colesterol. Os resultados obtidos foram: 
 

 
 

Existem diferenças entre médias de laboratórios ou de marcas? Usar = 1%. 
 
 

Exercício 84 – falta 
Dão se, a seguir, os números de peças defeituosas produzidas por quatro operadores 
trabalhando, em turnos, em três diferentes máquinas: 
 

 
Existem evidências de que os operadores ou máquinas não estejam produzindo com a 

mesma qualidade (= 5%)? 
 



 
 

Exercício 86 - falta 
Um supermercado deseja investigar a influência da localização de um produto na sua 
venda. Deseja avaliar se o corredor (frente ou fundo) ou a prateleira (alta ou baixa) 
onde o produto é colocado possuem influência. Os resultados obtidos, em R$, foram: 
 

 
 

Qual é a conclusão (= 1%). 
 
 



Exercício 88 - falta 

 
 
 



Exercício 90 – ok 

 
a)  Y = 3148,07 -121, 72 X 
 
b)  Quant. Média para taxa de juros 10,0 = 1930,85 
IC =  [ 1549,58; 2312,13] 
 
c) SIM 
 

Exercício 92 – falta  - letra b e letra c  

 
 
 
a) Y = - 135,066 +148,11 X 

b)  



Exercício 94 

 
Reposta:  

Equação 
     

 

y =  
-            
2,7282   + 0,0471 X1  + 0,0119 X2 

 

       
 
 
 


