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Projeto de Extensão Estat́ıstica com Recursos Computacionais

Lista de Exerćıcios: Capitulos 5

Teste de Hipóteses

Observação: Interpretar todos os resultados e tomar as decisões referentes
às perguntas de cada um dos exerćıcios com base na metodologia estat́ıstica
empregada.

1. (Exatas) Sabe-se por experiência que 7% da produção de um deter-
minado artigo é defeituosa. Um novo empregado é contratado. Ele
produz 750 peças do artigo com 85 defeituosas. Ao ńıvel de 10%, ve-
rificar se o novo empregado produz peças com maior ı́ndice de defeitos
que o existente.

2. (Exatas) Um lote possui 1000 peças. Uma amostra de tamanho 100
foi retirada obtendo-se 10 peças defeituosas. Testar com um ńıvel de
siginificância de 5% se devemos aceitá-lo ou não.

3. (Exatas) Uma fábrica anuncia que o ı́ndice de nicotina dos cigarros da
marca X apresenta-se abaixo de 23 mg por cigarro. Um laboratório
realiza 10 análises do ı́ndice obtendo:

23 22 21 20 26 27 21 25 29 20

Sabe-se que o ı́ndice de nicotina dos cigarros da marca X se distribui
normalmente com variância 5,31mg2. Pode-se aceitar a afirmação do
fabricante, ao ńıvel de 1% ?

4. (Exatas) Para descobrir a densidade em g/cm3, um especialista fez um
experimento com oito amostras de certo metal obtendo os seguintes
resultados :

12,4 12,6 12,0 12,0 12,1 12,3 12,5 12,7

a. Estime a variância entre as densidades.
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b. Teste a hipótese que a variância é 1, ao ńıvel de α = 0, 01, α = 0, 05
e α = 0, 10, contra H1 : σ < 1

5. (Exatas) Um fabricante de lajotas de cerâmicas introduz um novo ma-
terial em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média,
que é de 196 kg. A resistência das lajotas tem distribuição Normal com
desvio padrão de 11 kg. Retira-se uma amostra de 34 lajotas, obtendo
x̄ = 208 kg. Ao ńıvel de 8%, pode o fabricante aceitar que a resistência
média de suas lajotas tenha aumentado ?

6. (Exatas) Uma fábrica de automóveis anuncia que seus carros conso-
mem, em média 12 litros por 110 km, com desvio padrão de 0,7 li-
tro/km. Uma revista decide testar essa afirmação e analisa 55 carros
dessa marca, obtendo 12,4 litros por 110 km como consumo médio.
Admitindo que o consumo tenha distribuição Normal, ao ńıvel de 15%
o que a revista concluirá sobre o anúncio da fábrica ?

7. (Exatas) A vida média de uma amostra de 130 lâmpadas produzidas
por uma firma foi calculada em 1.790 horas, com desvio padrão de 124
horas. Sabe-se que a duração das lâmpadas dessa firma tem distri-
buição Normal com média de 1.640 horas. Ao ńıvel de 2% testar se
houve alteração na duração média das lãmpadas.

8. (Exatas) Um comprador de blocos de cimento acredita que a qualidade
dos produtos da marca A esteja deteriorando. Sabe-se, por experiência
passada, que a força média de esmagamento desses blocos era de 380
libras, com desvio padrão de 18 libras. Uma amostra de 250 blocos
da marca A forneceu uma força média de esmagamento de 372 libras
(supor distribuição Normal). Testar ao ńıvel de 5%, supondo que a
qualidade média dos blocos tenha diminuido.

9. (Exatas) A tensão de ruptura de cabos fabricados por uma empresa
apresenta distribuição normal, com média de 1.680 kg e desvio padrão
de 95 kg. Mediante uma nova técnica de produção, proclamou-se que
a tensão de ruptura teria aumentado. Para testar essa declaração,
ensaiou-se uma amostra de 75 cabos, otendo-se como tensão média de
ruptura 1.735 kg. Pode-se aceitar a proclamação ao ńıvel de 10% ?
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10. (Exatas) Um fabricante de correntes sabe, por experiência própria, que
a resistência à ruptura dessas correntes tem distribuição normal com
média de 16,3 libras e desvio padrão de 2,7 libras. Uma modifição no
processo de produção é introduzida. Levanta-se então uma amostra
de 16 correntes fabricadas com o novo processo, obtendo-se resistência
média de ruptura de 15,8. Pode esse resultado significar que a re-
sistência média à ruptura diminuiu ao ńıvel de 10%? Resolver o mesmo
problema para uma amostra de 82 correntes e mesma média amostral.

11. (Exatas) Uma pesquisa feita junto a 300 proprietários de automóvel
selecionados aleatóriamente revelou que o tempo médio durante o qual
eles pretendem conservar o carro é de 8,3 anos, com desvio padrão de
3,93 anos. O presidente da Meu Carro’s Park está cogitando lançar
uma campanha de vendas tendo como alvo os proprietários de carros
que pretendam comprar um carro diferente. Ao ńıvel de significância
de 5%, teste a afirmação do gerente de vendas que, autoritariamente,
afirma que o tempo médio durante o qual todos os proprietários de
carros pretendem conservá-los é inferior a 9 anos.

12. (Exatas) Uma máquina automática enche latas com base no peso ĺıquido,
com variabilidade praticamente constante e independente dos ajustes
na média, dada por um desvio padrão de 5g. Duas amostras retiradas
em dois periodos de trabalho consecutivos, de dez e vinte latas for-
neceram pesos ĺıquidos médios de, respectivamente, 184,6g e 188,9g.
Desconfia-se que a regulagem quanto ao peso médio fornecido possa ter
sido modificada entre a coleta das duas amostras. Qual a conclusão,
aos ńıveis de 5 e 1% de significância?

13. (Exatas) A fim de comparar duas marcas de cimento, A e B, fizemos
experiência com quatro corpos de prova da marca A e da marca B,
obtendo-se as seguintes resistências à ruptura:

marca A - 184 190 185 186
marca B - 189 188 183 186 184

Verifique se as resistências médias das duas marcas diferem entre si
(ńıvel de significância de 5%).
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14. (Exatas) O tempo médio entre falhas de um rádio da XTZ Company
para aviões de pequeno porte é de 460 h. Após terem sido modificados
43 aparelhos de rádio, em uma tentativa de melhorar sua confiabili-
dade, os testes acusaram um tempo médio entre falhas de 408 h para
esta amostra, com um desvio padrão de 22 h. Ao ńıvel de 5%, teste a
afirmação de que as modificações melhoraram a confiabilidade.

15. (Exatas) Uma amostra de 15 cabos de aço foram amostradas sendo
obtidas as seguintes medidas do seu diâmetro:

5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10

Adotando α = 0, 01, α = 0, 05 e α = 0, 10, testar H0: µ = 7, 5 contra
µ 6= 7, 5.

16. (Exatas) Um provedor de acesso à Internet está sendo monitorado a
duração do tempo das conexões de seus clientes, com o objetivo de
dimensionar seus equipamentos. São desconhecidas a média e distri-
buição de probabilidades desse tempo, mas a variância, por analogia
a outros serviços, é considerado igual a 50. Uma amostra de 500 co-
nexões resultou num valor médio observado de 25 min. O que se diz
da verdadeira média com confiança de 92%?

17. (Exatas) Um comprador de tijolos acha que a qualidade dos tijolos
está diminuindo. 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?

18. (Biológicas) Em uma experiência sobre percepção extra-sensorial (PES),
de um indiv́ıduo A, em uma sala isoloda, é solicitado a declarar a cor
azul ou amarela (em números iguais) de cartas tiradas ao acaso de um
baralho de 80 cartas, por outro indiv́ıduo B, co-posicionado em outra
sala. Se A identifica corretamente 36 cartas, esse resultado é significa-
tivo ao ńıvel de 10% para indicar que A tem PES. ?
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19. (Biológicas) As alturas dos adultos de uma certa cidade tem distri-
buição Normal com média de 167 cm e desvio padrão de 6,26 cm.
Deseja-se saber se as condições sociais desfavoráveis vigentes na parte
pobre dessa cidade causam um retardamento no crescimento dessa po-
pulação. Para isso, levantou-se uma amostra de 136 adultos dessa parte
da cidade, obtendo-se a média de 165 cm. Pode esse resultado indicar
que os adultos residentes na área são em média mais baixos que os
demais habitantes da cidade ao ńıvel de 7% ?

20. (Biológicas) Os indiv́ıduos de um páıs apresentam altura média de 175
cm e desvio padrão de 6 cm. A altura tem distribuição Normal. Uma
amostra de 50 indiv́ıduos apresentou média de 169 cm. Podemos afir-
mar, ao ńıvel de 8%, que essa amostra é formada por indiv́ıduos daquele
páıs ?

21. (Biológicas) Quinze mulheres foram submetidas a uma certa dieta du-
rante 2 semanas e verificou-se as seguintes perdas de pesos:

1 3 7 4 4 1 6 4 1 2 5 1 2 3 6

Verifique a hipótese de que a média de perda de peso é 3,33 com um
ńıvel de significância igual a 0,10.

22. (Biológicas) Um certo tipo de semente cresce, em média, até uma altura
de 8,5 polegadas, com um desvio padrão de uma polegada. Semeiam-se
100 delas em um solo enriquecido, a fim de testar qual é a média na
melhora de crescimento. Se nessa amostra encontrarmos uma altura
média de 8,8 polegadas de altura, qual será nossa conclusão?

23. (Biológicas) Um viveiro produz trutas salmonadas. Os gestores do
viveiro estão a introduzir alterações na dieta das trutas com vista a
aumentar o peso dos animais em estado de serem capturados para con-
sumo humano. De acordo com a dieta regular dos viveiros as trutas
pesam em média 760 g e apresentam um desvio padrão de 40 g (valo-
res populacionais). Um grupo de 25 trutas recém-nascidas foi sujeito
à nova dieta. Quando atingiram a idade necessária para poderem ser
abatidas pesaram-se e obteve-se x̄ = 784. Supondo que a dieta não
altera o desvio padrão e que os dados são bem modelados por uma
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distribuição Normal, será de aceitar que a nova dieta faz aumentar o
peso médio das trutas salmonadas (α = 0.05).

H0 : µ = 760 vs H1 : µ > 760

Onde µ representa o peso médio das trutas sujeitas a nova dieta (po-
pulacional)

24. (Biológicas) Em indiv́ıduos sadios, o consumo renal de oxigênio distribui-
se mormalmente em torno de 12cm3/min.. Deseja-se investigar, com
base em cinco indiv́ıduos portadores de certa moléstia, se esta tem in-
fluência no consumo renal médio de oxigênio. Os consumos medidos
para os cinco pacientes foram:

14,4 12,9 15,0 13,7 13,5

Qual a conclusão, ao ńıvel de 1% de significância ?

25. (Biológicas) Experimento sobre o efeito do álcool na habilidade motora:
Dez indiv́ıduos são testados duas vezes, uma depois de ter tomado dois
drinks e uma depois de tomado dois copos de água. Os dois testes
foram realizados em dois dias diferentes para evitar influência do efeito
do álcool. Metade dos indiv́ıduos tomou a bebida alcoólica primeiro e
a outra metade água.

Os escores dos 10 indiv́ıduos são mostrados abaixo. Escores mais altos
refletem uma melhor performance.

Deseja-se testar se a bebida alcoólica teve um efeito significante com
um ńıvel de significância de 1%.

indiv́ıduos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

água 16 15 11 20 19 14 13 15 14 16
álcool 13 13 12 16 16 11 10 15 9 16
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26. (Humanas) Um candidato a deputado estadual afirma que terá 54% dos
votos dos eleitores de uma cidade. Um instituto de pesquisa colhe uma
amostra de 450 eleitores dessa cidade, encontrando 175 que votarão
no candidato. Esse resultado mostra que a afirmação do candidato é
verdadeira, ao ńıvel de 8% ?

27. (Humanas) Os salários dos empregados das indústrias siderurgicas têm
distribuição normal, com média de 5 sálarios mı́nimos, com desvio
padrão de 0,7 salários mı́nimos. Uma indústria emprega 72 empre-
gados, com um salário médio de 4,7 s.m. Ao ńıvel de 10% podemos
afirmar que essa indústria paga salários inferiores à média ?

28. (Humanas) Um exame padrão de inteligência tem sido usado por vários
anos com média de 90 pontos e desvios padrão de 7,5 pontos. Um grupo
de 45 estudantes é ensinado, dando-se ênfase à resolução de testes. Se
esse grupo obtem média de 94 pontos no exame, há razões para se acre-
ditar que a ênfase dada mudou o resultado do teste ao ńıvel de 5% ?

29. (Humanas) Um artigo publicado na Gazeta do Povo salientou que a
duração média de vida de 48 regentes de orquestra do sexo masculino
era de 76,2 anos, em contraste com a média de 68,3 anos para a po-
pulação em geral. Supondo que os 48 homens tenham uma duração de
vida com desvio padrão de 9,1 anos, teste, ao ńıvel de 5%, a afirmação
de que os regentes de orquestra tem duração de vida média diferente
de 68,3 anos.

30. (Humanas) Para 500 condenados por assalto, selecionados aleatóriamente,
a duração média da pena de prisão é de 36 meses, com desvio padrão de
7,2 meses. João Pedro é candidato a um cargo poĺıtico e um dos pontos
de sua plataforma eleitoral é o tratamento mais severo aos criminosos
condenados. Teste sua afirmação de que os prazos de duração do confi-
namento desses criminosos tem média inferior a 3,5 anos. Adote o ńıvel
de 5% de significância.

31. (Humanas) Suponha que estejamos interessados em estimar a pro-
porção de todos os motoristas que excedem o limite máximo de velo-
cidade num trecho da rodovia entre Curitiba-São Paulo. Quão grande
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deve ser a amostra para que estejamos pelo menos 99% confiantes de
que o erro de nossa estimativa, a proporção amostral, seja no máximo
0.04?

32. (Exatas e Biológicas) Um ensaio cĺınico foi realizado para determinar
a preferência entre dois analgésicos, A e B, contra dor de cabeça. Cem
pacientes que sofrem de dor de cabeça crônica receberam em dois tem-
pos diferentes o analgésico A e o analgésico B. A ordem na qual os
pacientes receberam os analgésicos foi determinada ao acaso. Os paci-
entes desconheciam esta ordem. Ao final do estudo foi perguntado a
cada paciente qual analgésico lhe proporcionou maior aĺıvio: o primeiro
ou o segundo. Dos 100 pacientes, 45 preferiram A e 55 preferiram B.
Baseado nestas informações podemos dizer que há prefência por algum
dos analgésicos? Justifique.

33. (Exatas e Biológicas) Um fabricante de droga medicinal afirma que ela
é 86% eficaz na cura de uma alergia, em um determinado peŕıodo. Em
uma amostra de 350 pacientes, a droga curou 220 pessoas. Testar ao
ńıvel de 5% se a pretensão do fabricante é leǵıtima.

34. (Exatas, Humanas e Biológicas) Uma amostra de 25 elementos resultou
em uma média de 12,5 com variância 16. Efetuar um teste de hipóteses
com α = 0, 05 para as seguintes hipóteses:

µ = 15 vs µ 6= 16 ou µ < 16 ou µ > 16

35. (Exatas, Humanas e Biológicas) Uma amostra de 27 elementos forne-
ceu x̄ = 3, 2 e s2(x) = 2, 12. Deseja-se saber se é posśıvel afirmar, aos
ńıveis de 5% e de 1% de significância, que:

a. a média da população seja distinta de 1,5;

b. ao desvio padrão da população seja inferior a 5.

36. (Exatas, Humanas e Biológicas) Um amigo sugere que você lance uma
moeda para ajudar você a tomar uma decisão muito importante, o re-
sultado também o afetará. Seu amigo sugere que você escolha cara para
tomar a decisão A, e coroa para tomar a decisão B a qual é a preferida

8



por ele. O único problema é que seu amigo insiste que você use uma
moeda “da sorte” dele. Você fica um pouco suspeito e decide fazer um
experimento enquanto seu amigo não está olhando. Você lança a moeda
40 vezes e cara aparece somente 13 vezes. Realize um teste estat́ıstico
para ajudá-lo na decisão se você deve ou não acreditar que a moeda é
balanceada. Qual a sua conclusão?

37. (Exatas, Biológicas e Humanas) O desvio padrão de uma população é
conhecido e igual a 22 unidades. Se uma amostra de cem elementos,
retirada dessa população, forneceu x̄ = 115, 8, podemos afirmar que
a média dessa população é inferior a 120 unidades, ao ńıvel de 5% de
significância do resultado obtido, face às hipóteses testadas?

38. (Exatas, Biológicas e Humanas) Desconfiando-se de que uma moeda
fosse viciada. realizou-se um experimento que consistiu de lançar uma
moeda cem vezes. Obtiveram-se 59 caras e 41 coroas. Ao ńıvel de 5%
de siginificância, pode-se afirmar a existência de v́ıcio na moeda ?

39. (Exatas, Biológicas e Humanas) Dadas duas amostras aleatórias de ta-
manho 10 e 12, extráıdas de duas populações normais independentes,
as quais forneceram, respectivamente,

x̄1 = 20; x̄2 = 24; s1 = 5, 0; s2 = 3, 6;

Teste as hipóteses:

a. de igualdade de variâncias;

b. de igualdade das médias;

c. estabeleça também um intervalo de 95% de confiança para
diferença entre as médias populacionais.

40. (Exatas, Humanas e Biológicas) Teste a afirmação de que a média po-
pulacional é µ = 80, dada uma amostra de n=120 para a qual x̄ = 74
e s=12. faça o teste ao nivel de 1% de significância.
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41. (Exatas, Humanas e Biológicas) Teste a afirmação µ > 600 para uma
amostra de tamanho n=32 com x̄=760 e s=110. Use o ńıvel de signi-
ficância de 5%.

42. (Exatas, Humanas e Biológicas) Teste a afirmação µ < 3, 50, para uma
amostra de tamanho n=76 para a qual x̄=3,15 e s=0,65. Use o ńıvel
se significância 2%.
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