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1 Exerćıcios - Lista 4

1. O tempo médio para que um produto da linha de cosméticos de uma empresa seja com-

pletamente absorvido pelo público consumidor é de 100 dias, com um desvio padrão de

25 dias. Assumindo que este tempo seja Normalmente distribúıdo,

(a) Qual o tempo médio e qual o desvio padrão da média para que os produtos sejam

absorvidos pelo público consumidor se 20 produtos forem lançados? Resp.: µx̄ =

100; σx̄ = 5, 5902

(b) Graficamente, qual a forma desta distribuição?

(c) Qual a probabilidade de que 20 produtos lançados somente sejam absorvidos após

120 dias do lançamento? Resp.: 0.0001733155

(d) Qual a probabilidade de que em apenas 30 dias 5 produtos já sejam absorvidos pelo

mercado? Resp.: ∼ 0

2. Um laboratório produz 6 kits de um medicamento por hora. O setor de controle de

qualidade deste laboratório resolveu inspecionar os kits produzidos em um hora. Os

resultados da inspeção foram: (DENTRO ou FORA do padrão de qualidade).

1 2 3 4 5 6

DENTRO FORA DENTRO DENTRO DENTRO FORA

(a) Qual a proporção de kits que estão DENTRO do padrão? Resp.: p̂ = 0, 667

(b) Quantas amostras (sem reposição) de tamanho 5 podem ser selecionadas deste lote?

Resp.: 6

(c) Quais as posśıveis amostras de tamanho 5 podem ser selecionadas? Calcule a pro-

porção p̂ de kits que estão DENTRO do padrão. Forneça a distribuição amostral de

p̂. Resp.: ex: DFDDD: 4/5=0,8; 0,8=2/6=0,33 e 0,6=4/6=0,667

(d) Para cada amostra, calcule o erro amostral. Resp.: ex: 0,8-0,667=0,133

3. De 10.000 caixas de um produto, retira-se uma amostra aleatória de 64 caixas e obtém-se

o peso médio de 260 g e um desvio padrão de 16 g.

(a) Quais os limites de confiança a 95% para o peso médio populacional? Resp.: x̄±3, 92

(b) Que tamanho deve ter a amostra para que seja de 95% a confiança na estimativa do

intervalo 260± 0, 79932? Resp.: ∼ 1540

(c) Com qual confiança pode-se dizer que o peso médio é de 260 ± 0, 8347? Resp.:

∼ 32%
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4. Um lote de 20 caixas de comprimidos forneceu os seguintes pesos (g):

250, 265, 267, 269, 271, 275, 277, 281, 283, 284, 287, 289, 291, 293, 298, 301, 301, 301,

303, 306.

Com uma confiança de 95%, pode-se dizer que este lote tem um peso médio de 293 g?

Resp.: Não : ICx̄ = 277, 93; 291, 27

5. O tempo de reação a uma injeção intravenosa é em média de 2,1 minutos, com desvio

padrão de 0,1 minuto. Para um grupo de 28 pacientes.

(a) Construa um intervalo de 90% de confiança para o tempo médio para toda a po-

pulação dos pacientes submetidos ao tratamento. Resp.:ICx̄ = 2, 0678; 2, 1322

(b) Construa um intervalo de 95% de confiança para o tempo médio para toda a po-

pulação dos pacientes submetidos ao tratamento. Resp.:ICx̄ = 2, 0612; 2, 1388

(c) Construa um intervalo de 99% de confiança para o tempo médio para toda a po-

pulação dos pacientes submetidos ao tratamento. Resp.: ICx̄ = 2, 0476; 2, 1524

6. Um laboratório deseja estimar a percentagem de remédios que sofreram alguma alteração

qúımica durante o armazenamento. Sabe-se que 1% dos medicamentos sofrem algum tipo

de alteração quando armazenados. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória para

se ter 90% de confiança de ficar a menos de 5% da verdadeira percentagem? Resp.:∼ 11
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