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Exercícios – Estatística 
Celma Ribeiro e Alberto Ramos 

 
 
1) Abaixo é apresentada uma pequena parte dos dados que uma empresa mantém a respeito de seus 

funcionários: 
 

Nome Idade Sexo Raça Salário Ocupação 
Ana Costa 39 Feminino Branca 2.210,00 Gerente 
Jair Freitas  27 Masculino Negra 1.750,00 Técnico 
Ruoh-Lin  22 Masculino Asiática 1.525,00 Técnico 

 
a) Além dos nomes dos empregados, há mais 5 variáveis descritas. Destas, diga quais são 
variáveis que representam categorias. 
b) Quais variáveis são quantitativas? Baseando-se nos dados da tabela, quais devem ser as 
unidades de medida de tais variáveis? 

 
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. 
 
3)  Os salários de 20 funcionários de um banco, ordenados em ordem crescente são: $ 1400, 1400, 

1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1550, 1550, 1650, 1650, 1800, 1800, 1900, 2000, 2050, 
2250, 2300, 2400. Calcule média, mediana e moda para estes dados. 

 
4) Calcule média e o desvio padrão distribuição de freqüências dada abaixo: 

 
Classes Frequências 

150 |-179 3 
180 |-209 8 
210 |-239 10 
240 |-269 13 
270 |-299 33 
300 |-329 40 
330 |-359 35 

  
5)   Para o conjunto de números a seguir pede-se: 
 

20   25   25   27   28   31   33   34   36   37 44   50   59    85   86 
 

a) Calcule a média e o desvio padrão; 
b) Encontre os dois principais “outliers”, deixe-os de fora e calcule novamente a média e o 
desvio padrão. Como os “outliers” afetam os valores da média e do desvio padrão? 

Sugestão: lembre-se que  Σ (Xi - 
_

x )2 = Σ (Xi )2  -  n* x
_

  .  Σ Xi = 620 Σ (Xi )2 = 31.572 



PRO2723 – Estatística                                                                                                 PRO - EPUSP 

 2 

 
 
 
6) A tabela abaixo apresenta 40 empréstimos pessoais de uma firma de crédito ao consumidor: 

 
300 600 950 1500 
300 600 1000 1500 
350 650 1000 1600 
350 700 1000 1650 
450 750 1100 1800 
450 750 1200 1900 
500 850 1200 2000 
500 850 1250 2000 
550 900 1300 2500 
550 900 1400 3000 

 
a) Construa a distribuição de freqüências 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 freqüências construa o histograma.  
c) Calcule média, mediana e moda da distribuição de freqüências do item anterior. (Σxi=42.700) 
d) Determine os valores do: 2º quartil. 

e) Calcule o desvio padrão para os dados agrupados.  [ Σ ( Xi - x
_

 )2 = 15.262.750 ] 
 
7) Os dados a seguir representam o tempo de sobrevivência (em dias) de ratos infectados por uma 

determinada bactéria em um experimento de laboratório.  
 

43 45 53 56 56 57 58 66 67 73 
74 79 80 80 81 81 81 82 83 83 
84 88 89 91 91 92 92 97 99 99 

100 100 101 102 102 102 103 104 107 108 
109 113 114 118 121 123 126 128 137 138 
139 144 145 147 156 162 174 178 179 184 
191 198 211 214 243 249 329 380 403 511 
522 598         

 
Construa o histograma e descreva suas principais características. Que formato ele apresenta? 

 
8) Com base nos dados do exercício anterior, construir um boxplot (diagrama de juntas). Existe 

algum dado suspeito nestes? Justificar. 
 
9) Seja x1, x2, ..., x5 uma amostra retirada de uma população com média µ(X) = µ e desvio-padrão 

σ(X) = σ. São sugeridos os seguintes estimadores de µ: 
 

)xxxxx(
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xˆ
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++++==θ
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    Qual destes estimadores propostos é melhor? Justificar. 



PRO2723 – Estatística                                                                                                 PRO - EPUSP 

 3 

 

10) Demonstre que o estimador abaixo, definido como: 
 

( )
n

xx
ˆ

2

i∑ −
=θ  

 
   conduz a um estimador viciado de σ2. 
 
 
11) Deseja-se saber o número de trutas em um lago. Para tanto, recolheu-se 100 trutas, marcaram-se 

estas e depois foram devolvidas ao lago. Após uma semana, recolheu-se novamente 200 trutas. 
a) Se foram encontradas 20 trutas, qual a estimativa do número de trutas no lago? 
b) Se o número de trutas no lago (N) for 1000, qual a probabilidade de se encontrar 20 trutas 

marcadas? 
c) Qual a estimativa de máxima verossimilhança do número de trutas que maximiza a 

probabilidade de ocorrer o resultado encontrado (20 trutas)? 
 
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. 

 

13) Se X é uma variável aleatória. com média  µ e variância 2σ , determine a distribuição de 

probabilidade de 
n

x

x

n

i

i∑
== 1  

 

14) Para  α igual a 90%, 95% e 99%, determine uma constante a tal que P(| x -µ | ≤ a ) = α 

 

15) Considere uma população com média desconhecida µ, porém com variância conhecida σ2 = 25. 
Em uma amostra de tamanho 36 encontramos  x = 8. 

a) Construa um intervalo de 95% de confiança para  µ 
b) Construa um intervalo de 90% de confiança para  µ 
c) Construa um intervalo de 99% de confiança para  µ 

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

com os níveis de confiança α, tamanhos de amostras (n) e desvios padrões populacionais (σ) 
dados abaixo: 

 
 I II III IV V VI 
n 9 9 16 100 25 25 
σ 4 12 5 5 8 8 

α 95% 95% 95% 95% 99% 95% 
 

Analise os resultados obtidos. 



PRO2723 – Estatística                                                                                                 PRO - EPUSP 

 4 

 
 

a) Da experiência passada sabe-se que o desvio padrão de altura de crianças da 5a série é 5cm.  
a) Colhendo uma amostra de 36 destas crianças observou-se média 150cm. Qual o intervalo de 

confiança de 95% para a média da população? 
b) Que tamanho deve ter uma amostra para que o intervalo 150± 0,98 tenha 95% de confiança?  

 
17) Qual o nível de confiança de cada um dos seguintes intervalos para média?  

a)  x  ± 1,96  
σ

n
 

b)  x  ± 1,64  
σ

n
 

 
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. 

 
19) No exercício anterior, quantos clientes deveriam ser consultados para que, com 90% de 

confiança,  o erro amostral seja reduzido a $ 25?  
 
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 
 
21) Para uma variável W com distribuição t de student com ν graus de liberdade determine Wα:  
 

a) P( |W|  ≤ Wα) = 90%  com ν=10 
b) P( |W|  ≤ Wα) = 90%  com ν=15 
c) P( W ≤ Wα) = 90%  com ν=10 
d) Refaça os itens anteriores considerando que W possui distribuição qui-quadrado com ν 

graus de liberdade 
 
22) 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 
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. 

 
23) Calcule um intervalo de confiança de 95% para a média dos dados do exercício (4). 
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24) Uma amostra de 10 mil itens de um lote de produção foi inspecionada e o número de defeitos 

por item foi registrado: 
 

Defeitos           0        1        2        3        4 
Quantidade   6000  3000   600    350     50 

 
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 
 

25) Em um teste de sensitividade, uma amostra de 18 válvulas resultou um valor médio de 3,2 uv. 
Construa um intervalo de confiança para a sensitividade média com 98% de confiança supondo 
variância de 4 uv. 

 
26) Suponha um experimento consistindo de n provas de Bernoulli. Seja X o número de sucessos e 

considere os estimadores:  

a) 
n

X
p=ˆ  

b) 








=

contrariocaso

fracassoossegundoesucessoforprimeiroose

fracassosegundooesucessoforprimeiroose

p

0

5.0

1

ˆ  

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

 
27) Uma empresa vai lançar um novo produto. O gerente de marketing encomenda uma pesquisa de 

mercado, entrevistando 500 pessoas na qual apenas 157 pessoas manifestam intenção de 
comprar o novo produto. Construa um I.C. com 92 % de confiança. Se soubermos que a rela 
proporção de compradores é inferior a 40%, qual seria o intervalo? E se soubéssemos que é 
inferior a 80%?  

 
28) 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. 

 
29) Um técnico precisa determinar o tempo médio gasto para perfurar 3 orifícios em uma peça de 

metal. Qual deve ser o tamanho da amostra para que tenhamos 95% de confiança em que sua 
média amostral esteja a mesmo de 15 segundos da verdadeira média. Sabe-se por experiência 
que o desvio padrão é de 40 segundos. 

 
30) Uma amostra preliminar de 500 famílias verificou que 340 delas possuem forno de micro ondas. 

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. 

 
31) Qual deve ser o tamanho da amostra para que a diferença entre a média amostral e a média da 

população em valor absoluto seja no máximo 1 com confiança de 95%. Sabe-se que o desvio 
padrão é igual a 10.  
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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.  

 
33) A resistência à tração de 20 corpos de prova é:  
 

131 132 134 135 135 138 139 139 140 142 143 144 144 145 146 147 148 149 150 138 
 

        Construa um intervalo de confiança de 95% para a variância. 
 
34) 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. 

 
35) Um estudo pretende identificar se um grupo de indígenas pertence a uma determinada tribo. 

Sabe-se que os índios da tribo A possuem altura média de 120 cm, enquanto que os da tribo B 
possuem altura média 145 cm. O desvio padrão nos dois casos é 40. O critério de decisão é o 
seguinte: se para uma amostra de 100 pessoas for observada média amostral superior a 130 
considera-se que o grupo é da tribo B, caso contrário é da tribo A Você desconfia que os 
indivíduos são do grupo B.  

a) Qual o erro tipo I?  
b) Determine a probabilidade de erro tipo I (α).  
c) Qual deveria ser o critério de decisão para que  α = 5%?  

 

36) 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.  

 
37)  Fazendo o teste:   

 
   Ho: µ = 1150  (σ = 150) 

H1: µ = 1200  (σ = 200) 
 

Com n = 100 obteve-se a seguinte região crítica RC = [1170, ∞] ( se x ∈ RC ⇒ rejeito Ho) 
a) Qual a probabilidade α de rejeitar Ho quando verdadeira? 
b) Qual a probabilidade β de aceitar Ho quando H1 é verdadeira? 
c) Qual deve ser a RC para que α = β 



PRO2723 – Estatística                                                                                                 PRO - EPUSP 

 7 

 
 
 
38) 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.  

 
39) Na ausência de treinamento os escores de um exame de admissão em um MBA variam 

normalmente com média 475 e desvio padrão 100. Suponhamos, que o treinamento possa 
melhorar a média, mas não altere o desvio padrão. Uma equipe treina 100 estudantes. Suas notas 
acusam x  = 478.  
a) Para um nível de significância de 5% é possível afirmar que as notas aumentaram?  
b) O que ocorreria se a amostra tivesse 1000 e não 100 alunos?  

 
40) 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 µ = 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 σ = 5. 
b) Qual seria a região crítica para um  nível de significância de 5%? 

 
41) Uma amostra de 25 elementos extraída de um lote de 5000 peças forneceu: 

 
∑ x = 500 mm e ∑ x2 = 10.051,67 mm2 

 
Sabe-se ainda que dos 25 elementos, 14 são superiores a 19 mm, Com base nestas amostras, ao 
nível de 5% de significância, pode-se afirmar que: 
a)  A média do lote é superior a 19 mm? 
b)  O desvio padrão do lote é superior a 1,5 mm?  
c)  O número de elementos no lote inteiro com medidas superiores a 19 é superior a 3000 

elementos?  
d)  Pode-se utilizar somente esta amostra para estimar a média do lote com desvio máximo da 

estimativa em relação ao verdadeiro valor de 0,01mm e 90% de confiança?  
 
42) O número de furos em chapas de alumínio obedece a uma distribuição de Poisson com λ=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 λ=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. 
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43) Um estado possui apenas 3 cidades. Uma amostra do salário de químicos foi retirada em cada 

uma das cidades. Uma maneira de estimar o salário médio do estado para estes profissionais é 
através do estimador  X = w A  X A + w B X B + w C X C   onde X j é a média amostral na 
localidade j e w j é a proporção (de químicos) da cidade j em relação ao número de profissionais 
do estado (assuma conhecida).  
a)  Calcule a média e a variância do estimador da média de salários estadual.  
b)  Como você construiria um intervalo de 95% de confiança para a média estadual? Como faria 

um teste de hipóteses?  
c)  Quais as hipóteses que você assumiu em (b)?  

 
44) Pretende-se testar a honestidade de uma moeda com base no número de caras obtidas em 15 

lançamentos. (Atenção: neste caso não é possível utilizar a distribuição normal. Deve-se recair 
em uma distribuição binomial!) 
a)  Qual o teste de hipóteses mais adequado?  
b)  Com um nível de significância de 5%, quantas caras deveriam ocorrer para rejeitarmos H0?     
c)  Qual o real nível de significância no item (b)?  

 
45) Um certo fabricante de cartuchos de tinta afirma que estes têm duração segundo uma 

distribuição normal com média de 45.000 folhas. Uma empresa adquiriu um lote deste produto, 
retirou uma amostra de 16 cartuchos que forneceu x = 44.175 folhas e σ = 3000. Você rejeitaria 
o lote? Considere o nível de significância igual a 5%. 

 

46) Desconfiando-se de que uma moeda fosse viciada, realizou-se um experimento que consiste em 
lançar essa moeda cem vezes. Obtivemos 59 caras. Pode-se afirmar a existência de vício? 
Considere o nível de significância igual a 5%. 

 

47) Uma amostra de 10 elementos extraída de uma população normal forneceu variância igual a 
12,4. Este resultado é suficiente para se concluir, ao nível de significância 5%, que a variância 
dessa população é inferior a 25? 

 

48) Um processo produz cabos para uma companhia de telefone. Quando o processo está operando 
corretamente, o diâmetro do cabo segue uma distribuição normal com média 1,6 cm e desvio 
padrão 0,5. Uma amostra aleatória de 16 pedaços de cabo apresentou o diâmetro médio de 1.615 
cm e desvio padrão amostral de 0,86 cm. 

a) Assumindo que o desvio padrão amostral é 0,5 cm, teste ao nível de 10% se média 
populacional é 1,6 cm contra a alternativa de que é diferente de 1,6 cm. 

b) Teste ao nível de 10% a hipótese nula de o desvio padrão populacional é 0,5 contra a 
alternativa de que é maior.   

 
49) Uma empresa de fertilizantes afirma que em média seu produto aumenta a produção de milho 

em 8 toneladas por acre. Uma amostra aleatória de 16 observações mostra que em média a 
produção cresceu 6,8 toneladas por acre com desvio padrão amostral de 2,4. Assumindo que o 
aumento da produção é normal, teste a afirmação da firma ao nível de 5% de significância. 

 
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%.  
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51) No problema anterior admita que a variância é desconhecida e a amostra retirada forneceu sx

2 = 
200. Qual seria sua conclusão?  

 
52)  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? 

 
53) Você está interessado em abrir um restaurante nos jardins. O corretor imobiliário afirma que, em 

média, os moradores da região saem para comer fora 8 vezes por semana ( almoço e jantar), que 
seria o número suficiente para que o investimento seja realizado.  Você coleta uma amostra de 
aleatória de 20 moradores obtendo o seguinte resultado: 6, 5, 7, 4, 8, 6, 9, 2, 10, 8, 0, 7, 6, 4, 14, 

1, 4, 7, 4, 10. Qual seria sua decisão?   (α = 0,05) [ Σ Xi = 122 Σ ( Xi - x
_

)2 = 209,8 ] 
 
54)  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: 
 

Ho: p = 0,45 
Ha: p > 0,45 

      
Empresa A B C D E F G H I J 
Mulheres 51 52 54 51 41 49 51 46 45 58 

 
55) Quando realizam tarefas extenuantes, a pulsação de 25 empregados aumenta em média 18,4 

batimentos por minuto com desvio padrão de 4,9 batimentos por minuto.  Teste a hipótese de 
que a variância σ2 = 30, contra a hipótese alternativa σ2 < 30.  
 

56) 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 σ2 = 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 α = 0,025 e n = 31?  
d) Você aceitaria ou rejeitaria H0 se a amostra resultasse em s2 = 350?  

 
57)  Um pesquisador está analisando a variância do preço de uma ação. A hipótese alternativa é que             

σ2  < 900 ($2). Uma amostra de 25 dias forneceu sx
2 = 870 ($2). Assuma que o preço da ação 

possua distribuição normal. O que se pode concluir ao nível de significância de 1%?  
 
58)  A companhia telefônica está estudando a duração de chamadas telefônicas, bem como sua 

variabilidade. Admita que a variabilidade nacional seja σ = 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.  
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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 α = 

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

2 = 2,5?   
 
59) Os dados abaixo foram coletados em três empresas diferentes no dia 18/05 e referem-se ao 

tempo (minutos) que profissionais gastaram com pesquisas em internet naquele dia. 
  

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 12,2 13 11,5 12,6 10,5 8,4 9,7 8,1 12,3  
B 11,2 23,1 12,4 10,4 12,1 19,3 17,5 11,1 12,4 16,6 
C 9,1 9,9 8,7 8,4 8,6 8,3 9,2    

 
a) Suponha que o desvio padrão da empresa A seja σA = 2,3. Teste a hipótese de que o tempo 

médio na empresa A é superior a 11.  
b) Refaça o exercício anterior admitindo variância desconhecida. 
c) Teste a hipótese de que a variância do tempo gasto na empresa A é inferior a variância da 

empresa B. 
d) Suponha que o desvio padrão da empresa A seja σA = 2,3 e a da empresa B seja σ B = 3. 

Teste a hipótese de que o tempo médio é maior na empresa B. 
e)  Refaça o item anterior imaginando que as variâncias são iguais, porém desconhecidas.  
f) Teste a hipótese de que na empresa A, a proporção dos funcionários que gastam mais do 

que 10 minutos com internet é superior a 50%. 
g) Teste a hipótese de que o tempo médio gasto na empresa C é inferior a 9,5 minutos 

 
60) Quando trabalhamos com duas amostras aleatórias provenientes de populações normais cujas 

variâncias parecem ser distintas, utiliza-se a seguinte estatística de teste: 
 

(
t
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s

n

s

n

=
−

+
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1
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cuja distribuição de probabilidade é aproximadamente t de Student com graus de liberdade ν, 
estimados a partir dos valores observados das variâncias amostrais s1

2 e s2
2 como:   
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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: 
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Tipo 1 107 148 123 165 102 119 
Tipo 2 134 115 112 151 133 129 

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

 
61) Comparamos a receita bruta de 10 empresas do setor comercial no ano de 1995 e 1996 (em 

milhões). Teste a hipótese  Ho: µ95 = µ96       contra  Ha: µ95 ≠ µ96     (α = 5% ) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X1 (1995) 21,2 57,4 18,4 29,6 12,7 28,4 40,4 30,1 23,6 31,8 
X1 (1996) 18,9 54,1 19,3 32,7 12,8 27,6 45,8 29,8 24,9 33,4 
D = X2-X1  -2,3 -3,3 0,9 3,1 0,1 -0,8 5,4 -0,3 1,3 1,6 

 
Σ X1i (1995) =  293,6 
Σ X2i (1996) =  299,3 
diferença - Σ ( Di - d )2 = 57,501 
 

62) 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: Σ Xi = 512  
• Após o treinamento: Σ Xi = 578  
• Desvio-padrão da amostra das diferenças = 7,2 

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

 
63) Para se estudar o desempenho de duas companhias corretoras de ações, selecionou-se de cada 

uma delas amostras aleatórias das ações negociadas. Para cada ação selecionada, computou-se a 
porcentagem do lucro apresentada durante um período fixado de tempo. Os dados estão a 
seguir: 

Corretora A: 45, 60, 54, 62, 55, 70, 38, 48, 64, 55, 56, 55, 54, 59, 48, 65, 55, 60 
Corretora B: 57, 55, 58, 50, 52, 59, 59, 55, 56, 61, 52, 53, 57, 57, 50, 55, 58, 54, 59, 51, 56 
 

a) Para verificar a homogeneidade das duas populações, um estatístico sugeriu que se usasse o 
quociente  F = Var(lucro|A)/Var(lucro|B) e adotou a seguinte regra de decisão: se F<2.12 
então elas possuem a mesma variância. Aplicando este procedimento o que se conclui? 

      Corretora A: [ Σ Xi = 1004 Σ ( X i- x
_

)2 = 1001.24 ] 

      Corretora B: [ Σ Xi = 1164 Σ ( X i- x
_

)2 = 201.14 ] 
 
b) Para decidir se os desempenhos das duas corretoras são iguais ou não, adotou-se o seguinte 

teste: sejam 
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caso |t|<2 os desempenhos são semelhantes, caso contrário são diferentes. Qual a conclusão? 
 

64) Pretende-se comparar a variância do preço de duas ações ( com distribuição de preços normal) 
A hipótese alternativa é de que σ2

A > σ2
B. Amostras de tamanho 21 e 25 forneceram variâncias 

sA
2 = (67.233)2 e  sB

2 = (37.128)2. Teste com α = 0,01 se as duas variâncias são iguais.  
 

65) Suponha que estejamos interessados na relação entre a proporção de aposentados no sudeste em 
relação à proporção de aposentados na região nordeste. Uma amostra de 20 áreas do sudeste e 

20 do nordeste forneceu:  x NE = 0,156  x SE  = 0,178. Teste com nível de significância de 95% 
a hipótese que a proporção de aposentados no sudeste é igual a do nordeste. 

 

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?  

 
67) Uma máquina automática enche latas com base no peso líquido, com variabilidade praticamente 

constante e independente dos ajustes na média, dada por um desvio padrão de 5g. Duas 
amostras retiradas em dois períodos consecutivos de 10 e 20 latas forneceram pesos médias 
líquidos, de respectivamente 184,6 g e 188,9 g. Desconfia-se que a regulagem da máquina 
quanto ao peso médio possa ter se alterado entre a coleta das 2 amostras. Qual a conclusão no 
nível de significância 5%? 

 
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: 

 
 A B 

No. de vendedores 12 15 
x  68 76 
S2 50 75 

 
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. 

 
69) Cinco operadores de um certo tipo de máquina são treinados em máquinas de 2 marcas 

diferentes, A e B. Mediu-se o tempo que cada um deles gastou na realização de uma mesma 
tarefa, obtendo-se: 

 
Operador Marca A Marca B 

01 80 75 
02 72 70 
03 65 60 
04 78 72 
05 85 78 
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No nível de 10% podemos afirmar que a tarefa realizada na máquina A demora mais que na 
máquina B? 

 
70) Duas amostras, com 10 e 15 elementos, extraídas de populações normais possuem S2  igual a 

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

71) Foram criados dois grupos de nove estudantes de um curso de estatística. Duas técnicas de 
ensino foram adotadas, uma em cada grupo, e as notas finais são apresentadas a seguir: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 76 92 99 87 65 87 86 85 88 
B 98 57 85 89 60 53 52 93 95 

 
a) É possível concluir que as notas foram inferiores com a técnica B ao nível de 5% de 

significância? (Faça hipóteses apropriadas sobre as variâncias) 
b) Suponha que as variâncias fossem conhecidas nos dois casos e iguais a 25 e 28 para o grupo 

A e B respectivamente. Qual sua conclusão?    
 
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:  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Chegada 76 92 99 87 65 87 86 85 88 
Saída 98 57 85 89 60 53 52 93 95 

 
Você pode concluir (5%) que passar o mês no spa reduz o peso de pacientes?  

 
73) Seja X uma variável aleatória com distribuição F(a ,b). Determine os valores F* tais que: 

a) P(X > F* ) = 5%  a = 3  b = 20  
b) P(X > F* ) = 5%  a = 20  b = 3 
c) P(X <  F* ) = 5%  a = 20  b = 3 

 
74) 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: 

 
Observação Loc. A Loc. B Loc. C Loc. D 

01 6 12 11 9 
02 9 11 8 7 
03 9 10 12 10 
04 6 8 9 10 
05 5 9 10 9 

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

 
75) Um consumidor pretende verificar se existe diferença no preço de aspirinas em diferentes 

cidades e em diferentes tipos de loja. Selecionou a seguinte amostra: 
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 Centro Leste Oeste Sul 
Drogaria  2,46 2,85 2,44 2,51 
Farmácia  2,27 2,61 2,35 2,17 
Supermercado 2,72 2,64 2,59 2,84 

 
a) Utilizando análise de variância de um fator é possível concluir que há diferença entre 

regiões?  (5%) 
b) Utilizando análise de variância de um fator é possível concluir que há diferença entre 

regiões?  
c) Qual sua resposta em (a) se for utilizada análise de variância de dois fatores? (5%) 

 
76) Teste de homogeneidade de variância. 

 Para testar se 22
2

2
1 kσσσ L==  pode-se utilizar a seguinte estatística: 
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Sabendo que a variável D tem distribuição χ2 com k-1 graus de liberdade, verifique ao nível 
de 5%, a hipótese de equivariância para o conjunto de dados a seguir:  

 
I II III 

16,3 
15,6 
15,5 
16,7 

13,5 
17,4 
16,9 
18,2 

14,1 
13,2 
14,3 
12,9 

 
 I, II e III referem-se a três diferentes marcas de tinta e os dados representam informações 
quanto à granulação (teste unilateral à direita) 

 
77) Queremos verificar o efeito do tipo de impermeabilização na condutividade de tubos de TV. 

Qual a conclusão ao nível de 5%?   
                     

I II III IV 
56 
55 
62 
59 

64 
61 
50 
55 

45 
46 
45 
39 

42 
39 
45 

 
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: 
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A:  145   127    136     142     141   137 
B:  143   128     132    138    142   132 

 
79) Em uma pesquisa de rendimento por hora, entre assalariados segundo o grau de instrução, 

obtiveram-se os seguintes resultados: 
 

Escolaridade ∑ xi ∑ x2 N 
1o grau 111,50 259,93 50 
2o grau 71,00 258,89 20 
3o grau 84,30 717,94 10 

 
a)  Teste a hipótese de igualdade de variâncias para o primeiro e segundo graus.  
b)  Existe diferença entre o rendimento médio das pessoas com 1o, 2o e 3o graus? Caso haja, 

quais as médias diferentes?  (5% de significância) 
 

Utilize 
( )
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80) Quatro hotéis foram avaliados por seus hospedes e receberam as respectivas notas, numa escala 

de 0 a 10: 
 

Rio 7,9 6,2 6,6 8,6 8,9 10,0 9,6 
Excalibur 5,7 7,5 9,8 6,1 8,4   
MGM 6,8 7,5 5,0 7,4 5,3 6,1  
Bellagio 6,4 7,1 7,9 4,5 5,0 6,0  

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

 
81) Duas pessoas realizaram uma mesma tarefa, duas vezes, em dois dias diferentes na semana. Os 

tempos (segundos) obtidos estão apresentados a seguir: 
 

 2ª feira 5ª feira 

Maria 471    413 385    434 
João 637    612 770    705 

 
a) Existe diferença de variabilidade entre pessoas e dias da semana? (α = 5%) 
b) Existe diferença de médias entre pessoas e dias da semana? (α = 5%) 

 
82) Três marcas de molho (A, B e C) estão sendo avaliadas por 4 laboratórios quanto ao seu teor de 

colesterol. Os resultados obtidos foram: 
 

Marca Lab1 Lab2 Lab3 Lab4 
A 3,7 2,8 3,1 3,4 
B 3,1 2,6 2,7 3,0 
C 3,5 3,4 3,0 3,3 

 
Existem diferenças entre médias de laboratórios ou de marcas? Usar α = 1%. 
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83) As vendas de 3 vendedoras que atendem uma certa região, durante 8 semanas, são fornecidas a 
seguir. Existem evidências, ao nível de significância de 10%, de que as vendas médias semanais 
não sejam iguais? 

 
Vendedor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rosa 186 222 198 216 210 194 203 219 
Sueli 197 203 194 208 220 209 190 205 
Tânia 174 213 190 197 233 206 199 221 

 
84) Dão se, a seguir, os números de peças defeituosas produzidas por quatro operadores 

trabalhando, em turnos, em três diferentes máquinas: 
 

 O1 O2 O3 O4 
M1 35 38 41 32 
M2 31 40 38 31 
M3 36 35 43 25 

 
Existem evidências de que os operadores ou máquinas não estejam produzindo com a mesma 
qualidade (α = 5%)? 

 
85) Duas marcas de detergente estão sendo avaliadas quanto à quantidade de sujidade removida em 

duas diferentes temperaturas: morna (30 oC) e quente (45 oC). Os resultados obtidos foram (em 
mg): 

 
Marca Morna Quente

14 18
16 19
15 17
12 19
17 20
17 21
19 20
20 18
17 22
22 23

X

Y

 
 

Há evidências de que a marca de detergente ou a temperatura afete a quantidade média de 
sujidade removida (α = 5%). 
 

86) 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: 
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Alta Baixa
86 70
72 60
60 28
46 22

Prateleira

Frente

FundoC
or

re
do

r

 
 

Qual é a conclusão (α = 1%). 
 

87) Considere os dados abaixo onde y representa o número de produtos vendidos e x o valor (mil 
reais) aplicado em publicidade: 

 
x y xiyi xi2 yi2 

50 10 500 2500 100 
200 85 17000 40000 7225 
90 30 2700 8100 900 

170 70 11900 28900 4900 
60 25 1500 3600 625 

150 66 9900 22500 4356 
80 40 3200 6400 1600 

120 50 6000 14400 2500 
920 376 52700 126400 22206 

 
a) Existe suspeita de correlação linear? 
b) Estime a reta. 
c) Com nível de significância 5% podemos falar que existe regressão? 
d) Podemos falar que as vendas aumentam devido à publicidade? (alfa 5%) 
e) Temos 65 mil para investir, qual a previsão média de vendas? 

 
88)  Os modelos lineares são bastante utilizados para análise do comportamento de duas variáveis. 

Assim pode-se, sob hipóteses não muito restritivas, encontrar estimativas α̂  e β̂ , dos 
parâmetros da reta de regressão, XY βα += . Podemos realizar testes de hipóteses sobre estes 

parâmetros. Para o coeficiente angular β, é importante testar se a variável Y permanece 
inalterada quando X varia, ou seja, se  β=0. Para tal emprega-se a seguinte estatística t 

 

bS

b
t =         onde 

∑ −
=

2)( xx

s
S e

b
                   ∑

−
= 22 )(

2

1
resíduos

n
se  

 
que possui distribuição t com n-2 graus de liberdade, onde n é o número de pares de pontos 
utilizado para construir a reta de regressão.   Considere o seguinte conjunto de dados: 
 
 
 
 

A reta de regressão obtida foi:  XY 0513.24057.39ˆ +=  
 
Calculando os resíduos: 

X 10 12 18 15 20 18 19 22 20 21 19 23 
Y 62 65 72 70 81 77 72 77 75 90 82 95 
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Xi Yi 
iXY 0513.24057.39ˆ +=  )ˆ( ii YY −  

10 62 59.919 2.081 
12 65 64.021 0.979 
18 72 76.329 -4.329 
15 70 70.175 -0.175 
20 81 80.432 0.568 
18 77 76.329 0.671 
19 72 78.380 -6.380 
22 77 84.584 -7.534 
20 75 80.432 -5.432 
21 90 82.483 7.517 
19 82 78.380 3.620 
23 95 86.586 8.414 

 
Para estes dados obteve-se:  Se  = 5.406     e      917.168)( 2 =−∑ XX i  

Teste a hipótese de que o coeficiente da regressão é não nulo ao nível de 5% de significância. 
 

89) Uma amostra do número de ações negociadas na bolsa de Nova York durante 2011/12 em dias 
selecionados aleatoriamente forneceu a seguinte tabela: 

 
Data Volume (milhões) 
17/10 
13/12 
16/06 
26/01 
09/05 
01/03 
27/01 
05/12 
30/06 
01/11 
11/08 
23/02 

119,3 
132,3 
161,6 
138,4 
166,3 
200,0 
196,5 
144,7 
227,4 
151,3 
173,0 
181,4 

 
a)  Determine um intervalo de 90% de confiança para a proporção dos dias em que o volume 

supera 160 milhões. Que hipóteses foram assumidas para desenvolver o intervalo? Estas 
hipóteses são aceitáveis? 

b)  Teste a hipótese de que variância do volume negociado no ano de 2009 é superior a 
10.000,00 

c)  Considere as variáveis X = meses (1, 2, ..., 12) e Y = volume. Determine a reta de regressão 
entre estas duas variáveis. Podemos concluir (5% de significância) que estas duas variáveis 
estão relacionadas? Justifique.  

 
90) Dados foram coletados sobre o número de imóveis construídos (Y) em função das taxas de juros 

(X) de financiamentos para o setor. Obteve-se a seguinte tabela: 
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Ano  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Taxa Juros (%) 8,95 9,68 11,15 13,95 16,52 15,79 13,43 13,80 12,28 10,07 
Imóveis (1000) 1987 2020 1745 1292 1084 1062 1703 1750 1742 1805 

 
 

a) Determine a reta de regressão (Y em função de X) 
b) Encontre um intervalo de confiança para a quantidade média de imóveis construídos quando 

a taxa de juros é de 10,0. Como você interpreta este intervalo?   
c) É possível concluir, ao nível de 5%, que o número de imóveis construídos decresce à 

medida que a taxa de juros aumenta?  
d) Suponha que o modelo empregado fosse do tipo y=α β

e
x φ, onde φ é um erro aleatório, e α e 

β são parâmetros. Quais seriam as hipóteses que deveriam ser feitas sobre φ para que 
pudéssemos empregar o ferramental de regressão linear para construir um intervalo de 
confiança para β?  

 
91) Os dados abaixo se referem a medidas de raios cósmicos realizadas em diversas altitudes.  
 

Altitude (X) Dose (Y) 
50 

450 
780 

1200 
4400 
4800 
5300 

28; 27; 35 
30; 36 
32;34 
35;36 

51 
55,4; 58; 56,2 

69,3; 71 
 

a)  Faça um diagrama de dispersão. 
b)  Ajuste um modelo linear. 
c)  É possível concluir que os raios cósmicos são afetados pela altitude?  
d)  Você acha que este modelo é o mais adequado para analisar o problema proposto? Justifique.  

 
92) O faturamento anual de uma empresa de consultoria nos últimos anos é apresentado a seguir: 
 

Ano R$ 
1 112 
2 149 
3 238 
4 354 
5 580 
6 867 

 
a) Qual a melhor equação da reta obtida pelo MMQ? 
b) Qual a melhor equação da parábola obtida pelo MMQ? 
c) Qual dos dois modelos é melhor, estatisticamente falando (α = 5%)? 

 



PRO2723 – Estatística                                                                                                 PRO - EPUSP 

 20 

 
 
93) Os dados a seguir se referem ao número de quartos (x1) e ao número de banheiros (x2) de oito 

casas e seu respectivo preço de venda recente. Encontrar a equação de regressão que permita se 
estimar o preço de uma casa em função destas variáveis: 

 
Casa Quartos Banheiros Preço 

1 3 2 788000 
2 2 1 743000 
3 4 3 838000 
4 2 1 742000 
5 3 2 797000 
6 2 2 749000 
7 5 3 884000 
8 4 2 829000 

 
94) Uma empresa de vendas por catálogo está avaliando seu processo de distribuição. Deseja saber 

o que afeta o custo de distribuição. Dados dos últimos 24 meses foram obtidos do custo de 
distribuição, vendas e o número de pedidos processados, conforme a seguir: 
 

Mês 
Custo 

Distribuição 
Vendas Pedidos Mês 

Custo 
Distribuição 

Vendas Pedidos 

1 52,95 386 4015 13 62,98 372 3977 
2 71,66 446 3806 14 72,3 328 4428 
3 85,58 512 5309 15 58,99 408 3964 
4 63,69 401 4262 16 79,38 491 4582 
5 72,81 457 4296 17 94,44 527 5582 
6 68,44 458 4097 18 59,74 444 3450 
7 52,46 301 3213 19 90,5 623 5079 
8 70,77 484 4809 20 93,24 596 5735 
9 82,03 517 5237 21 69,33 463 4269 

10 74,39 503 4732 22 53,71 389 3708 
11 70,84 535 4413 23 89,18 547 5387 
12 54,08 353 2921 24 66,8 415 4161 

 
Através da regressão linear múltipla, determine que fator influencia mais o custo de 
distribuição.  


