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DISTRIBUIÇÃO NORMAL 
 
1. Suponha os scores z distribuídos normalmente com média 0 e desvio-padrão  
a) Se P(0 < z < a) = 0,3212, determine a.  
b) Se P(-b < z < b) = 0,3182, determine b.  
c) Se P(z > c) = 0,2358, determine c.  
d) Se P(z > d) = 0,7517, determine d.  
e) Se P(z < e) = 0,4090, determine e. 
 
2. Para uma distribuição normal padronizada, determine a percentagem dos dados que estão 
a) a menos de 1 desvio-padrão da média 
b) a menos de 1,96 desvios-padrão da média 
c) entre µ  - 3σ  e µ  + 3σ  

d) entre 1 desvio-padrão abaixo da média e 2 desvios-padrão acima da média. 
e) a mais de 2 desvios-padrão de distância da média 
 
3. Um professor dá um teste e obtém resultados distribuídos normalmente com média 50 e desvio-
padrão 10. Se as notas são atribuídas segundo o esquema a seguir, determine os limites numéricos 
para cada conceito: 
a) 10% superiores 
b) Notas acima dos 70% inferiores e abaixo dos 10% superiores  
c) Notas acima dos 30% inferiores e abaixo dos 30% superiores 
d) Notas acima dos 10% inferiores e abaixo dos 70% superiores 
e) 10% inferiores 
 
4. Seja X normalmente distribuída com média µ = 100 e desvio padrão σ = 7 (daqui a diante 
indicaremos tal distribuição como X ~ N(100;7) ). Determinar: 

a.  P(X = 80) 

b.  P(X > 100) 

c.  P X( )− <95 5  

d.  P X( − <100 10 

 
5. Dado que X é uma variável aleatória normal com média µ = 10 e P(X > 12) = 0,1587, qual é a 
probabilidade de que X esteja incluído no intervalo (9,11) ? 
 
6. Os pesos de certos produtos em quilogramas são normalmente distribuídos com média µ = 180 e 
desvio padrão σ = 4. Se uma unidade deste produto é escolhida aleatoriamente, qual é o peso desta 
unidade se a probabilidade de ocorrência: 

a.  De um peso maior é igual a 0,10? 

b. De um peso menor é igual a 0,05? 
 
7. Há dois procedimentos para possibilitar que um determinado tipo de avião esteja pronto para a 
descolagem. O procedimento A requer um tempo médio de 27 minutos com desvio padrão de 5 
minutos. Para o procedimento B, µ = 30 e σ = 2 minutos, respectivamente. Qual é o procedimento 
que deve ser utilizado se o tempo disponível é de 30 minutos? 34 minutos? 
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8. Os prazos de substituição de aparelhos de TV têm distribuição normal com média de 8,2 anos e 
desvio-padrão de 1,1 ano (com base em dados do "Getting Things Fixed", Consumer Reports). 
Determine a probabilidade de um aparelho de TV selecionado aleatoriamente acusar um tempo de 
substituição inferior a 7,0 anos. 
 
9. Os prazos de substituição para CD players têm distribuição normal com média de 7,1 anos e 
desvio-padrão de 1,4 ano (com base em dados do "Getting Things Fixed", Consumer Reports). 
Determine a probabilidade de um CD player escolhido aleatoriamente ter um prazo de substituição 
inferior a 8,0 anos. 
 
10. Uma aplicação clássica da distribuição normal é inspirada em uma carta a Dear Abby, em que 
uma esposa alegava ter dado a luz 308 dias após uma rápida visita do seu marido que estava 
servindo a Marinha. Os prazos da gravidez têm distribuição normal com média de 268 dias e desvio-
padrão de 15 dias. Com base nessa informação, determine a probabilidade de uma gravidez durar 
308 dias ou mais. Que é que o resultado sugere? 
 
11. De acordo coma International Mass Retail Association, as jovens com idade entre 13 e 17 anos 
gastam em média $31,20 em compras cada mês. Suponha que as importâncias desses gastos 
tenham distribuição normal com desvio-padrão de $8,27. Selecionada aleatoriamente uma jovem 
naquela faixa etária, qual é a probabilidade de ela gastar entre $35,00 e $40,00 em um mês? 
 
12.  Um subfornecedor da IBM foi contratado para fabricar substratos  de cerâmica, utilizados 
para transmitir sinais entre chips de silício para computador. As especificações exigem uma 
resistência entre 1,500 ohm e 2,500 ohms, mas a população tem resistências distribuídas 
normalmente com média de 1,978 ohm e desvio-padrão de 0,172 ohm. Que percentagem dos 
substratos de cerâmica foge às especificações do fabricante? Esse processo de fabricação parece 
estar funcionando bem? 
 
13. As máquinas "caça-níqueis" são fabricadas de modo que os seus proprietários possam ajustar 
os pesos das moedas que são aceites. Se são encontradas muitas moedas falsificadas, faz-se um 
ajuste para rejeitar mais moedas, com o efeito de que a maioria das moedas falsificadas é rejeitada 
juntamente com muitas moedas legítimas. Suponha que as moedas tenham pesos distribuídos 
normalmente com média de 5,67 g e desvio-padrão de 0,070 g. Se uma máquina "caça-níqueis" é 
ajustada para rejeitar moedas que pesem menos de 5,50 g ou mais de 5,80 g, qual é a percentagem 
de moedas legítimas rejeitadas? 
 
14. Você pode escolher entre 2 empregos. Numa indústria os ganhos mensais terão distribuição 
normal com média de $4000 e desvio padrão de $500. Como vendedor de uma firma seus ganhos 
mensais terão distribuição normal com média de $3200 e desvio padrão de $2600. 
a) Você ganha actualmente (salário fixo) $3500. Qual é a probabilidade de ganhar mais nos dois 
possíveis empregos?  
b) Com base no resultado do item a, qual dos dois empregos você escolheria?  
 
15. Existe um processo para fabricação de eixos que apresenta comportamento praticamente normal 
com média de 3,062 mm e variância de 0,0001 mm2. 
a) Qual é o percentual de eixos produzidos com diâmetro superior a 3,05 mm?  



3 
 

Rodrigues Z. Fazenda, Castro Cardoso, Cachimo, Miranda        rzfazenda@gmail.com         826051185    846039212 

 

b) Se o diâmetro deverá ter no mínimo 3,04 mm e no máximo 3,08 mm, e se o custo por eixo é de 
$1,2 e é vendido por $5, e que eixos produzidos ou muito largos ou muito estreitos são perdidos, 
qual é o lucro esperado numa produção de 100 eixos?  
 
16. Uma empresa produz televisores e garante a restituição da quantia paga se qualquer televisor 
apresentar algum defeito grave, no prazo de 6 meses. Ela produz televisores do tipo A- comum e do 
tipo B- Luxo, com um lucro respectivo de $1000 e $2000 caso não haja restituição, e com um 
prejuízo de $3000 e $8000 se houver restituição. Suponha que o tempo para a ocorrência de algum 
defeito grave seja, em ambos os casos, uma variável aleatória com distribuição normal, 
respectivamente com médias de 9 meses e 12 meses, e variâncias de 4 meses2 e 9 meses2. Se 
você tivesse que planear uma estratégia de marketing para a empresa você incentivaria as vendas 
dos aparelhos do tipo A ou do tipo B?  
 
 
 

TEOREMA DO LIMITE CENTRAL E AMOSTRAGEM 
 
1.  Uma população consta de 4 números: 3, 7, 11 e 15. Considerar todas as  amostras possíveis 

que podem ser retiradas com reposição. Determinar: a) a média populacional; b) o desvio 
padrão da população; c) a média da distribuição amostral das médias; d) o desvio padrão da 
distribuição amostral das médias. Verificar (c) e (d)  directamente e por meio de (a) e (b) através 
das fórmulas apropriadas. 

 
2. Certas válvulas fabricadas por uma companhia têm uma vida média de 800 horas e desvio 

padrão de 60 horas. Determinar a probabilidade de uma amostra aleatória de 16 válvulas, 
retiradas do grupo, ter a vida média: (a) entre 790 e 810 horas; (b) inferior a 785 horas. Para 
realizar esses cálculos, o que é necessário supor? Explique a razão de sua afirmativa.  

 
3.  Os pesos de fardos recebidos por um depósito têm média de 150 kg e um desvio padrão de 25 

kg. Qual é a probabilidade de 25 fardos, recebidos ao acaso e carregados num elevador, não 
excedam o limite específico desse último, que é de 4100 kg ? Neste caso, para a solução do 
problema, é necessário especificar a forma da distribuição estatística (função densidade de 
probabilidade) dos pesos dos fardos na população?  
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INTERVALOS DE CONFIANÇA - FICHA 2 
 
1.Sabe-se que uma máquina  produz blocos cujos pesos têm distribuição normal com 
desvio padrão 0,12. Uma amostra aleatória de 160 blocos foi tomada, num 
determinado dia, tendo-se constatado que possui média 4,07. 
a)Encontre o intervalo de confidência (IC) de 95%  para a média de todos os blocos 
produzidos pela máquina; 
b)Sem fazer cálculos, diga se um IC de 99% para a média de todos os blocos 
produzidos pela máquina terá comprimento maior, igual ou inferior ao calculado em a); 
c)Suponha que uma outra amostra de 2000 blocos é tomada. Sem fazer cálculos, diga 
se um IC de 95%  para a média populacional terá comprimento maior, igual ou inferior 
ao calculado em a) 
 
2.Uma loja de vestuário está interessada em conhecer os gastos, em vestuário, dos 
alunos do ensino secundário no início de cada ano lectivo. Para uma amostra de 190 
alunos a média e o desvio padrão de gastos foram, respectivamente US$157 e US$38. 
Supondo que a distribuição da população é normal, construa um IC de 99% para os 
gastos em vestuário em toda a população. 
 
3.Os serviços sociais de uma instituição de formação profissional pretendem estimar o 
salário médio anual de antigos estudantes, 5 anos após a graduação. Uma amostra 
aleatória de 250 estudantes  produziu uma média de  US$ 42000 e um desvio padrão 
de US$ 4000. Assumindo que a distribuição da população é normal, construa um IC de 
85% para a média populacional. 
 
4.De uma amostra de 195 pequenas empresas de uma determinada zona, 129 
indicaram que a melhoria da qualidade é o factor mais importante para se ter sucesso 
no mercado 

a)Construa um IC de 99% para a proporção de todas empresas da zona que 
partilham a mesma opinião. 
b)Sem fazer cálculos diga se um IC de 90% tem comprimento maior, igual ou menor 
que o calculado em a). 
 
5.O dono de uma fábrica pretende estimar a proporção de artigos defeituosos 
produzidos por uma de suas máquinas. De uma amostra de 300 artigos tomados, 45 
eram defeituosos. Calcule um IC de (i) 95% (ii) 99% para a proporção de artigos 
defeituosos produzidos pela máquina. 
 
6.Uma amostra de 400 alunos de um colégio produziu uma média de alturas de 1,64 m 
com desvio padrão 0,62 m. Construa um IC de 90% para a altura média dos 
estudantes do colégio. 
 
7.Uma amostra aleatória de 100 indivíduos de um determinado bairro indicou que 55% 
dos mesmos estavam a favor de uma dada ideia. Encontre os limites de confiança de 
(i) 95% e (ii) 99% para a percentagem dos habitantes no bairro que estão a favor da 
ideia. 
 
8.Sabe-se que os rendimentos mensais das famílias de uma determinada cidade estão 
distribuídos normalmente. Uma amostra aleatória de 200 famílias produziu média igual 
a US$ 150 e desvio padrão igual a US$ 10. 
a)Construa um IC de 80% para o rendimento médio mensal de todas as famílias da 
cidade em causa. 
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b)Suponha que se considera uma amostra aleatória de 500 famílias, e se constrói 
outro IC para o rendimento médio mensal, também de 80%. Qual é será a relação 
entre os dois IC´s? 
 
9. Para determinar a média de idades de todos os  seus clientes, um estabelecimento 
comercial tomou uma amostra de 120 indivíduos, tendo encontrado média 36 anos. Se 
o d.p. na população for 12 anos, qual será o IC de 70% para a média de idades na 
população? 
 
 
10.Em um esforço para estimar a quantia média gasta por cliente para jantar em um 
grande restaurante da Cidade de Maputo foram colectados os dados de uma amostra 
de 49 clientes em um restaurante em período de três semanas. 
a) Considere um desvio padrão da população USD2,50. Qual é erro padrão da média? 

(R: 0.36) 
b) Qual é a margem de erro para o intervalo de confiança de 95%.(R: 0.70) 
c) Se a média da amostra é USD22,60, qual é o IC de 95% para a média da 

população. (R: 21.90 a 23.30) 
 
 

11. Os seguintes dados foram colectados para uma amostra de uma população 
com distribuição normal.: 10, 8, 12, 15, 13, 11, 6, 5. 
a) Qual é a estimativa pontual da média da população? (R: 10) 
b) Qual é a estimativa pontual do desvio padrão da população? (R: 3.46) 
c) Qual é o IC de 95% para a média da população? (R: 7.10 a 12.90) 
 
12. No teste de um novo método de produção, 18 operários foram aleatoriamente 
selecionados e solicitados a tentar o novo método. A taxa média da produção na 
amostra de 18 operários foi de 80 peças por hora e desvio padrão de 10 peças por 
hora. Forneça um IC de 90% e 95% para a taxa média de produção da população para 
o novo método, considerando que a população tenha uma distribuição normal de 
probabilidade(R: A 90%, 75.90 a 84.10; A 95% 75.03 a 84.84.97). 
 
13. Suponha que um levantamento de um determinado jornal solicitou a 814 adultos 
que respondessem a uma série de questões em relação a situação financeira de 
Moçambique. Um total de 562 adultos responderam sim à questão “ Acha que a 
situação financeira do país está indo bem hoje?”. 
a) Qual é a estimativa pontual da proporção de população de adultos que acham que 

a situação financeira do país está indo bem hoje? (R: 0.6904) 
b) Qual é a margem de erro a uma confiança de 90%?(R: 0.0267) 
c) Qual é o IC de 90% para a proporção da população de adultos que acham que a 

situação financeira do país está indo bem hoje? (R: 06637 a 0.7171) 
 
14. Suponha que o Ministério de Turismo pretende selecionar uma amostra de 
visitantes estrangeiros das maiores praias do País. As estimativas preliminares indicam 
que a percentagem dos visitantes estrangeiros é de 55%. 

a) Que tamanho de amostra deve ser tomada para se estimar a proporção de 
visitantes estrangeiros com uma margem de erro de 3%? Use um nível de 
confiança de 95%.(R: 1057) 

b) Que tamanho de amostra deve ser tomada se a margem de erro for aumentado 
para 6%? (R: 265) 
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15. Faça um breve comentário do otput que se segue: 
 

Statistics

216 216 216 216 216 216

0 0 0 0 0 0

12.37 1.09 26031.92 13091.97 80.38 77.04

12.00 1.00 24300.00 12375.00 81.00 32.00

12 1 24450 11250 81 0

2.319 .421 7558.021 2935.599 9.676 95.012

5.378 .177 57123688.268 8617742.7 93.632 9027.292

8 1 15750 9000 63 0

17 3 58125 30000 98 412

12.00 1.00 21487.50 11131.25 72.00 7.00

12.00 1.00 24300.00 12375.00 81.00 32.00

15.00 1.00 28500.00 14250.00 88.00 122.75

258 258 258 258 258 258

0 0 0 0 0 0

14.43 1.68 41441.78 20301.40 81.72 111.62

15.00 1.00 32850.00 15750.00 82.00 67.50

15 1 30750 15000 78 48

2.979 .892 19499.214 9111.781 10.351 109.692

8.876 .795 380219336.3 83024551 107.144 12032.400

8 1 19650 9000 63 3

21 3 135000 79980 98 476
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Crosstabs 

Case Processing Summary

474 100.0% 0 .0% 474 100.0%
Gender * Employment
Category

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Gender * Employment Category Crosstabulation

206 10 216

95.4% 4.6% 100.0%

56.7% 11.9% 45.6%

43.5% 2.1% 45.6%

157 27 74 258

60.9% 10.5% 28.7% 100.0%

43.3% 100.0% 88.1% 54.4%

33.1% 5.7% 15.6% 54.4%

363 27 84 474

76.6% 5.7% 17.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

76.6% 5.7% 17.7% 100.0%
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Category
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Male
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Clerical Custodial Manager

Employment Category

Total
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Explore 
Case Processing Summary

474 100.0% 0 .0% 474 100.0%Current Salary
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Descriptives

34419.57 784.311

32878.40

35960.73

32455.19

28875.00

2.9E+08

17075.661

15750

135000

119250

13162.50

2.125 .112

5.378 .224

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Current Salary
Statistic Std. Error
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INTERVALOS DE CONFIANÇA  
 
32) Uma amostra aleatória de 50 terrenos tratados com uma nova droga devido ao alto nível freático tiveram 
uma alteração do seu estado em média de 46,9 meses e desvio padrão de 8 meses. Através de um intervalo de 
confiança com 95% estime o tempo médio para todos os terrenos com esse mesmo nível freático. 
 
 
33) A média de impulsos num sistema electrónico de control dum edifício para uma amostra de 10 edifícios 
foi 68,7 por minuto e o desvio padrão de 8,67 batidas por minuto. Estime a média de batimentos para toda a 
população de edifícios com 90% de confiança. 
 
 
34) Numa amostra aleatória de 100 indivíduos a altura média obtida foi 168 cm e o desvio padrão 11 cm. 
Qual o intervalo de confiança para a altura média com 95% de confiança. 
 
 
35) A Amiodarona é um antiarrítmico empregue para o tratamento dos distúrbios do ritmo de origem 
ventricular em pacientes com Insuficiência Cardíaca, principalmente após a ocorrência dum desastre 
ambiental devido a sismos. A tabela abaixo mostra os resultados da frequência cardíaca de 6 pacientes após 
um tratamento com a Amiodarona: 
  Paciente 1 2 3 4 5 6 
  Freq.cardíaca(bpm) 83 72 80 86 68 85 
Estime, através de um intervalo com 90% de confiança, a média de batimentos por minuto.  Sabe-se que: ∑x 
= 474;    ∑x² = 37.718 
  
 
36) Devido a exposição das pessoas à lixeira municipal de hulene (em Maputo), foi necessário a prescrição de 
antidepressivos orais que deve ser efectuada após uma avaliação completa dos pacientes, uma vez que seu uso 
pode alterar diversas funções normais do organismo. Uma experiência com 20 residentes daquele bairro, que 
utilizaram o antidepressivo, revelou que a pressão arterial sistólica apresentou média de 120,4 e desvio padrão 
8,3. Construa o intervalo de confiança de 95% para a média da pressão arterial para todos moradores do 
hulene que tomaram o antidepressivo.  
 
 
37) Quando 8 pessoas sofreram um episódio não explicado de intoxicação de vitamina D que exigiu 
hospitalização, foi sugerido que essas ocorrências não-usuais poderiam ser resultado de suplementação 
excessiva de leite. Os níveis de cálcio e de albumina no sangue para cada indivíduo no momento da 
internação no hospital são exibidos abaixo: 
 
Cálcio (mmol/l) 2,92 3,84 2,37 2,99 2,67 3,17 3,74 3,44 
Albumina (g/l) 43 42 42 40 42 38 34 42 
Construa um intervalo de confiança de 95% para o nível médio verdadeiro de cálcio. Interprete o resultado.     
∑x = 25,14;   ∑x² = 80,828. 
Construa um intervalo de confiança de 95% para o nível médio verdadeiro de albumina. Interprete o 
resultado.  ∑x = 323;   ∑x² = 13.105 
Para indivíduos saudáveis, o intervalo normal de valores de cálcio é de 2,12 a 2,74 mmol/l e o intervalo de 
níveis de albumina é de 32 a 55 g/l. Você acredita que os pacientes que sofrem de intoxicação de vitamina D 
têm níveis normais de cálcio e de albumina no sangue? 
 
 
38) Alguns pesquisadores acreditam que a tecnologia MMX pode reduzir os problemas da invisibilidade de 
imagens em Televisores e em Computadores. O nível de pixels de 50 computadores (com nível acima do 
normal) foi anotado após um período de regime de um mês, quando se emitiam  500 mega pixels por dia. Os 
dados mostraram média de 64,3 megapixels por 100 mm2 de tela para a queda média do nível de pixels e 
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desvio padrão de 18,9 megapixels por 100 mm2. Estime a queda média de pixels (imagem), utilizando um 
intervalo de 95% de confiança. 
 
 
39) Ache o tamanho de amostra para estimar o QI médio de adultos normais. Deseja-se uma confiança de 
99% de que a média amostral esteja a menos de 1,5 pontos de QI da verdadeira média. Suponha que o desvio 
padrão seja de 15. 
 
 
 

TESTE DE HIPÓTESES 
 
 
40) Um fabricante de cigarros afirma que seu produto não contém mais que 25 mg de nicotina. Uma amostra 
de 16 cigarros dessa marca revelou uma média de 26,4 e um desvio padrão de 2,0 mg de nicotina. Estes dados 
indicam, com evidência suficiente, que o fabricante está mentindo? Considere um nível de significância de 
10%. 
 
 
41) Estudos sobre consumo de vinho em Moçambique revelaram que em Maputo o consumo médio era de 5,7 
litros por pessoa por ano. Uma amostra, selecionada recentemente, de 30 residentes de Maputo revelou 
consumo médio de 7,0 litros e desvio padrão de 2,0 litros. Pode-se afirmar que actualmente o consumo é o 
mesmo da pesquisa inicial? Use 5% de significância. 
 
 
42) A idade média da população de pessoas afectada pela doença de Alzheimer é de 65 anos. Supõe-se que 
esta média tenha diminuído nos últimos anos. Para verificar essa hipótese foi selecionada uma amostra de 15 
pessoas com Alzheimer,  cuja idade média era de 63 anos e desvio padrão de 5 anos. Faça um teste com um 
nível de 5% de significância. 
 
 
43) Em pessoas sadias de certa população, a quantidade média de fósforo inorgânico no sangue é de 3,1 e o 
desvio padrão é 0,5 mg/100 ml. Um grupo de 100 pessoas com determinada doença apresentou média 3,4 
para esta variável. Verifique se a média dos doentes se afasta significativamente da dos normais. (∝= 5%). 
 
 
44) Uma experiência sobre o conteúdo de água ingerida por bolseriros da uem, obtida com uma amostra de 17 
bolseiros, nos quais foi injectada uma solução de cloreto de sódio, revelou média e desvio padrão 
respectivamente iguais a 31,0 e 6,2 cm³. Sabe-se que o conteúdo médio de água ingerida pelos bolseiros que 
não tomaram a injecção de cloreto de sódio e que foram observados ao longo de um período de tempo 
comparável ao tempo de observações dos outros bolseiros foi de 22,0 cm³. Os dados obtidos indicam que os 
bolseiros que tomaram injecção de cloreto de sódio beberam mais água que os outros? Teste com um nível de 
significância de 5%. 
 
45) A infecção E.canis é uma doença canina, produzida por carrapato e, algumas vezes, é contraída pelos 
humanos. Na população em geral, a contagem média de células brancas no sangue é 7.250/mm³. Acredita-se 
que as pessoas infectadas com E.canis devam ter, em média, contagem mais baixa de células brancas no 
sangue. Para uma amostra de 15 pessoas infectadas, a contagem média de células brancas no sangue é 
4.767/mm³ e o desvio padrão é 3.204/mm³. O que se conclui ao nível de significância de 5%? 
 
46) Uma companhia vende um repelente de insectos que alega ser eficiente pelo prazo de 400 horas. Uma 
análise de 36 itens escolhidos aleatoriamente acusou uma média de eficiência de 380 h e um desvio padrão de 
50 h. Teste a alegação da companhia contra a alternativa que a duração é inferior a 400 h, ao nível de 1%.   
 
47) Um artigo publicado no New York Times  salientou que a duração média de vida de 35 regentes de 
orquestra do sexo masculino era de 73,4 anos, em contraste com a média de 69,5 anos para a população em 
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geral. Supondo que os 35 homens tenham uma duração de vida com desvio padrão de 8,7 anos, teste a 
afirmação de que os regentes de orquestra têm duração média de vida diferente de 69,5 anos (∝= 0,10).  
 
48) Um professor utilizou dois métodos de ensino. Aplicou o método tradicional de ensino para 10  alunos e 
um método experimental para outros 10 alunos. Ao final do semestre classificou os alunos com base no 
desempenho de cada um com conceitos de 1 (pior) a 20 (melhor). Para esse professor havia alguma evidência 
de diferença no desempenho baseado nos dois métodos? Utilize um nível de significância de 5%: 
Tradicional 1 2 3 5 9 10 12 13 14 15 
Experimental 4 6 7 8 11 16 17 18 19 20 
 
Utilize  os resultados do Excel a seguir para a decisão. 
 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

 Tradicional Experimental  
Média 8,4 12,6  
Variância 27,6 36,4888889  
Observações 10 10  
Variância agrupada 32,044444   
Stat t -1,659044   
P(T<=t) uni-caudal 0,0572147   

t crítico uni-caudal 1,7340631   

P(T<=t) bi-caudal 0,1144294   

t crítico bi-caudal 2,1009237   

 
49) Selecionaram-se aleatoriamente doze comprimidos de dois remédios antigripais e foi realizado um teste 
do conteúdo de acetaminofena em cada um. Os resultados (em miligramas) de cada remédio foram os 
seguintes: 
Dozenol 472 487 506 512 489 503 511 501 495 504 494 462 
Niteze 562 512 523 528 554 513 516 510 524 510 524 508 
Teste a afirmação de que a  quantidade média de acetaminofena é a mesma nas duas marcas a um nível de 
significância de 5%. 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Dozenol Niteze 
Média 494,6667 523,6667 
Variância 233,1515 303,3333 
Observações 12 12 
Variância agrupada 268,2424  
Hipótese da diferença de média 0  
Stat t -4,3372  
P(T<=t) uni-caudal 0,000132  
t crítico uni-caudal 1,717144  
P(T<=t) bi-caudal 0,000265  

t crítico bi-caudal 2,073875   
 
 
50) Para avaliar o efeito de um novo óleo de motor, nove viaturas receberam uma nota, que visa medir o grau 
de desempenho, antes e depois de usarem o óleo (notas maiores indicam maior consumo). Pode-se dizer que o 
consumo diminui com o novo óleo? (∝= 0,05). 
Viatura Antes Depois  Teste-t: duas amostras em par para médias 
A 23 20     
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B 18 12   Antes Depois 
C 18 14  Média 20,11111 18 
D 16 18  Variância 15,86111 16,75 
E 22 21  Stat t 1,362366  
F 28 20  P(T<=t) uni-caudal 0,105099  
G 15 20  T crítico uni-caudal 1,859548  
H 21 24  P(T<=t) bi-caudal 0,210198  
I 20 13  T crítico bi-caudal 2,306006  

Os dados estão em ml de consumo por semana. 
 
51) Um Informático deseja saber se determinado processador reduz a velocidade do DMA. Para isso, mediu a 
velocidade em 5 máquinas, antes e depois de uso do dito processador, obtendo os dados abaixo. Você acha 
que existe evidência estatística de que o novo processador realmente reduz a velocidade (em Mhz) dos 
computadores? (α= 5%). 
          Voluntário:     A         B         C         D         E 
           Antes:           68        80       90        72        80 
           Depois:         60        71       88        74        76           
Teste-t: duas amostras em par para médias 

  Antes Depois 
Média 76,4 73,8 
Variância 124,8 101,2 
Observações 5 5 
Hipótese da diferença de média 0  
Gl 4  
Stat t 1,377997  
P(T<=t) uni-caudal 0,120135  
t crítico uni-caudal 2,131846  
P(T<=t) bi-caudal 0,240269  

t crítico bi-caudal 2,776451   
 
 
52) Uma pesquisa teve a finalidade de verificar os efeitos de determinada dieta alimentar sobre o peso 
corporal em cobaias adultas normais. Um pesquisador selecionou uma amostra de 9 cobaias. Determinou seus 
pesos antes e três meses após a administração da nova dieta. Com os dados abaixo verifique o efeito da nova 
dieta para um nível de significância de 5%. 
 
Antes 54 61 50 74 79 58 55 49 63 
Depois 57 66 53 73 82 58 56 53 63 
 
Teste-t: duas amostras em par para médias 

 

 Antes Depois 
Média 60,33333 62,33333 
Variância 106,5 97 
Gl 8  
Stat t -2,91043  
P(T<=t) uni-caudal 0,009788  
t crítico uni-caudal 1,859548  
P(T<=t) bi-caudal 0,019576  
t crítico bi-caudal 2,306006  
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53) Mediram-se os teores de cloro (em ml por metro) de 20 piscinas e 15 lagos. Pode-se afirmar que os teores 
de cloro diferem entre piscinas e lagos? Teste com um nível de significância de 0,01. 
Use os resultados do Excel a seguir. 
 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

 piscinas lagos 
Média 15,34 13,4  
Variância 0,930947 1,031429  
Observações 20 15  
Stat t 5,713071   
P(T<=t) uni-caudal 1,75E-06   
t crítico uni-caudal 2,46202   
P(T<=t) bi-caudal 3,51E-06   
t crítico bi-caudal 2,756387   

 
 
 
54) Verifique a eficiência de dois relés produzidos por dois fabricantes  A e B. Os relés foram dadas a dois 
grupos de dez viaturas cada um e o resultado foi medido pelas horas adicionais de funcionamento abaixo. 
Faça um teste com ∝= 0,05. 
Relé A 1,9 0,8 1,1 0,1 0,1 4,4 5,5 1,6 4,6 3,4 
Relé B 0,7 1,6 0,2 1,2 0,1 3,4 0,8 0,6 2,0 3,7 
Teste-t: duas amostras presumindo var.equivalentes 

 Droga A Droga B  
Média 2,35 1,43  
Variância 3,905 1,593444  
Observações 10 10  
Variância agrupada 2,749222   
Stat t 1,240703   
P(T<=t) uni-caudal 0,115322   
t crítico uni-caudal 1,734063   
P(T<=t) bi-caudal 0,230644   
t crítico bi-caudal 2,100924   

 
 
 
 
 
QUI-QUADRADO: 
55) O amónio presente no adubo é eficiente no aumento de produção agrária. Numa experiência com 164 
campos de cultivo, a droga foi dada colocada à metade desses campos e à outra metade nada se colocou. As 
reacções dos campos ao tratamento estão apresentadas abaixo. Com 5% de significância pode-se concluir que 
a produtividade dos campos depende do tratamento aplicado? 
 
                    Reacção 
Tratamento 

Ajudou Prejudicou Não teve efeito 
 

Com amónio 50 10 22 
Sem amónio 44 12 26 
 
56) Para testar se determinada droga era capaz de realizar a absorção de água dum terreno para construção 
duma escola realizou-se uma experiência com a participação de 60 pequenos terrenos ao redor (terreno 
húmido, 25m2 e 28 m2). Metade dos campos levou a droga e a outra metade não. Todos os terrenos usaram 
duas doses da droga. Uma hora mais tarde selecionou-se uma amostra de terra de cada um dos campos, 
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observando-se os resultados a seguir. Usando 5% de significância pode-se concluir que o resultado do teste 
está associado ao uso da droga? 
                     Teste 
Droga 

Presença da droga Ausência da droga 

Usaram a droga 8 32 
Não usaram a droga 16 40 
 
 
 
57) Um grande centro de tratamento de lixo está interessado em determinar se existe associação entre o tempo 
para a troca de turno dos seus funcionários e o nível de problemas relacionados com a quantidade de lixo 
depositado na praia. Um estudo com uma amostra de 116 funcionários resultou no seguinte: 
 
                             Estresse 
Tempo p/a troca 

Nível de lixo depositado 
Elevado Moderado Baixo 

Abaixo de 15 minutos 9 5 18 
De 15 a 45 minutos 17 8 28 
Acima de 45 minutos 18 6 7 

Ao nível de significância de 5% há evidências de relação entre o tempo para troca de turno e o nível de lixo 
depositado? 
 
 
 
CORRELAÇÃO E REGRESSÃO: 
 
58) Idade e peso referente a 10 homens: 

Idade – anos (X) Peso (Y) 
55 
42 
70 
37 
63 
48 
54 
48 
60 
42 

145 
124 
160 
118 
145 
126 
150 
148 
154 
140 

A equação linear de regressão é dada por: Ŷ = 83,9 + 1,1x. Interprete os coeficientes linear e angular.  
A partir da equação anterior estime o peso para um homem que tenha 65 anos. 
O coeficiente de determinação é r² = 0,6826, o que isto significa? 
Interprete o coeficiente de correlação dado por r = 0,83. 
 
 
59) Para conhecer a relação entre a qualidade do remédio e o tempo de maturação despendido na sua 
produção, um laboratório farmacéutico colectou os seguintes dados: 
   Tempo (X):           1         2         3         4         5        6 
   Qualidade (Y):     23       31       40       46       52      63 
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y = 7,6857x + 15,6

R2 = 0,9925
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Qual a interprectação para o coeficiente angular da recta de regressão? 
Estime a qualidade para um tempo igual a 3, a partir da recta de regressão. 
Interprete o coeficiente de correlação que é r = 0,9965. 
 
 
 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE TESTE DE HIPÓTESES 
 
1) Defina o que é nível de significância. 

2) O tempo médio de secagem da tinta de um fabricante é de 20 minutos. 
Procurando avaliar a eficácia de uma modificação na composição química da 
sua tinta, o fabricante pretende testar a hipótese nula µ = 20 minutos contra 
uma hipótese alternativa adequada, onde µ é o tempo médio de secagem da 
tinta modificada. 

a) Qual hipótese alternativa o fabricante deve utilizar, se pretende fazer a 
modificação da tinta para reduzir o tempo médio de secagem? 

b) Qual hipótese alternativa o fabricante deve utilizar, se pretende fazer a 
modificação da tinta para aumentar o tempo médio de secagem? 

3) Para certa população de penhoras de imóveis, achamos um desvio padrão 
populacional de $800,00. Teste a hipótese nula µ = $6000,00 contra a 
alternativa µ > $6000,00 com base numa amostra de tamanho n = 150, 
utilizando um nível de 5% de significância? 

4) Um inspector da linha de produção suspeita que a quantidade médias de flocos 
de milho colocadas nas caixas seja inferior às 240 gramas desejadas. Sendo µ 
a média da população de interesse e S = 50 gramas, com base numa amostra 
de 280 caixas e uma média amostral de 248,08 gramas, teste a hipótese  µ = 
240 gramas contra µ > 240 gramas, com 10% de significância. 

5) Um lago é monitorado regularmente, para verificação dos níveis de 
determinado poluente, para o qual o nível aceitável é de 0,0082 mg/litro. 
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Designando por µ o nível médio de poluição, um pesquisador testa a hipótese 
nula µ = 0,0082 contra a alternativa µ > 0,082. Com base numa amostra de 
120 valores com uma média amostral igual a 0,0264 e desvio padrão amostral 
de 0,0022, o pesquisador decide que a hipótese nula deve ser rejeitada, com 
1% de significância. Faça um comentário sobre a decisão do pesquisador. 

6) Em dez provas de quilometragem para gasolina, obtiveram-se os seguintes 
percursos em quilómetros, por litro de certa marca de gasolina: 8,2 – 7,4 – 12,9 
– 6,8 – 6,9 – 7,4 – 8,1 – 7,8 – 10,4 – 8,1. Estes valores apoiam ou refutam a 
afirmação de que, com esta marca de gasolina, os carros alcançam, em média, 
28 quilómetros por litro? A probabilidade máxima de um erro Tipo I deve ser de 
0,05. Não deixe de mencionar as hipóteses adoptadas no teste. 

7) Dois postos de gasolina foram pesquisados em relação a variabilidade de 
clientes diários. numa amostra de 22 dias do posto de gasolina A verificou-se 
um desvio padrão de 5 clientes, e na amostra de 30 dias do posto de gasolina 
B verificou-se um desvio padrão de 8 clientes. Com 10% de significância, teste 
a hipótese de que as variâncias populacionais de A e B são iguais. (Cuidado: o 
exercício fornece o desvio padrão amostral). 

8) Uma das maneiras de medir o grau de satisfação dos empregados de uma 
mesma categoria quanto à política salarial é por meio do desvio padrão ou 
variância de seus salários. A fábrica A diz ser tão coerente na política salarial 
quanto a fábrica B. Para verificar essa afirmação, sorteou-se uma amostra de 
10 funcionários  não especializados de A, e uma amostra de 15 de B, obtendo-
se os desvios padrões SA = 1000 meticais e SB = 1600 meticais. Com 5% de 
significância qual seria sua conclusão? 

9) Duas máquinas A e B são utilizadas para empacotar café. A experiência 
passada garante que o desvio padrão para ambas é de 10 gramas. Porém 
suspeita-se que elas têm médias populacionais diferentes. Sortearam-se duas 
amostras: uma da máquina A com 25 pacotes e outra da máquina B com 16 
pacotes. As médias foram respectivamente, AX = 502,74 g e BX = 496,60 g. 
Com esses números, e com nível de 5% de significância, qual seria a 
conclusão do teste BAH µµ =:0 ? 

10)  Diversas políticas salariais em relação às filiais de uma rede de supermercado 
estão associadas ao gasto médio dos clientes em cada compra. Deseja-se 
comparar este parâmetro para duas novas filiais, por meio de duas amostras 
de 50 clientes cada. As médias obtidas foram 62 e 71 dólares respectivamente. 
Sabe-se que o desvio, em ambos os casos, devem ser da ordem de 20 
dólares. É possível afirmar que o gasto médio nas duas filiais seja o mesmo 
com 10% de significância? 

11)  Num estudo comparativo do tempo médio de adaptação, foi recolhida uma 
amostra de 100 funcionários, (sendo 50 homens e 50 mulheres) de um grande 
complexo industrial, o que produziu os seguintes resultados: 

 

Estatística Homens Mulheres 
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Médias 3,2 anos 3,7 anos 

Desvios padrões 0,4 anos 1,3 anos 

Que conclusões você poderia tirar comparando o tempo médio de adaptação de 
homens e mulheres ao nível de 5% de significância? 

12)  Uma fábrica de embalagens para produtos químicos está estudando dois 
processos para combater a corrosão de latas especiais. Para verificar o efeito 
dos tratamentos, foram usadas amostras cujos resultados estão no quadro 
abaixo (em percentagem de corrosão). Com esses números, e com nível de 
1% de significância, qual seria a conclusão do teste BAH µµ =:0 ? 

 

Método Amostra Média Desvio Padrão 

A 15 48 10 

B 12 52 15 

 
 
 

 


