
1. Um fabricante está interessado na voltagem de sáıda de um forneci-
mento de potência usado com um computador pessoal. A voltagem de
sáıda é considerada normalmente distribúıda com desvio-padrão igual
a 0,25 V e média de 5V. Coletando uma amostra de 12 computado-
res, pode-se afirmar que a média é de 5V ? Use um ńıvel de 5% de
significância.

2. Um comprador de tijolos acha que a qualidade dos tijolos está dimi-
nuindo. De experiências anteriores, considera-se a resistência média ao
desmoronamento de tais tijolos é igual a 200 kg, com um desvio padrão
de 10 kg. Uma amostra de 100 tijolos, escolhidos ao acaso, forneceu
uma média de 195 kg. Ao ńıvel de significância de 5%, pode-se afirmar
que a resistência média ao desmoronamento diminuiu?

3. Os registros dos últimos anos de um colégio atestam para calouros ad-
mitidos uma nota média 115 (teste vocacional). Para testar a hipóteses
de que a média de uma nova turma é a mesma das turmas anteriores,
retirou-se, ao acaso, uma amostra de 20 notas, obtendo-se média 118
desvio padrão 20. Use um ńıvel de 5% de significância.

4. Um estudo é realizado para determinar a relação entre uma certa droga
e certa anomalia em embriões de frango. Injetou-se 50 ovos fertilizados
com a droga no quarto dia de incubação. No vigésimo dia de incubação,
os embriões foram examinados e 7 apresentaram a anomalia. Suponha
que deseja-se averiguar se a proporção verdadeira é inferior a 25% com
um ńıvel de significância de 0,05.

5. Afirma-se que automóveis de uma certa localidade são dirigidos, em
média, por mais de 20.000 km por ano. Para testar essa afirmação,
uma amostra aleatória de 25 proprietários de automóveis registra os km
viajados. Você discoradaria dessa afirmação, se esta amostra mostrasse
uma média de 21.500 km e desvio-padrão de 3.900 km? Considere 95%
de confiança.

6. Um fabricante afirma que a média da resistência à tensão da corda é
superior à tensão da corda B. Para testar sua afirmação, 50 pedaços de
cada corda são testados sob condições similares. A corda tipo A teve
uma resistência de 79,7 kg, com desvio-padrão de 6,28 kg, enquanto a
do tipo B teve uma resistência de 77,8 kg, com desvio-padrão de 5,61
kg. Teste a afirmação do fabricante usando o ńıvel de significância de
0,05.
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7. Um pesquisador deseja estudar o efeito de certa substância no tempo
de reação de seres vivos a um certo tipo de est́ımulo. Um experimento
é desenvolvido com cobaias, que são inoculadas com a substância e
submetidas a um impulso elétrico, com seu seus tempos de reação (s)
dados na seguinte lista: 9, 1, 9.3, 7.2, 2.5, 13.3, 10.9, 7.2, 9.9, 8.0, 8.6
Supõe-se que a distribuição do tempo de reação é normal, com média
8 e desvio padrão s = 2. O pesquisador desconfia, no entanto, que o
tempo médio sofre alteração por influência da substância.

a. Faça um teste de hipóteses para este problema fixando um ńıvel de
0.06. Ou seja, determine a região cŕıtica e decida se a hipótese nula é
consistente com os dados.
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