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PREFÁCIO 

A teoria de Probabilidades e a Estatística conforme a literatura sobre a história da estatística, surgiram 
com as primeiras ideias e conceitos desde a antiguidade mais ou menos a partir da idade média. Porém, 
têm de forma crescente ganhando um peso ou importância no quotidiano do dia a dia de toda a sociedade, 
pois esta é repleta de informação e demandas que é necessário compreender. Empresas, organismos, 
comércio, instituição militar, institutos, universidades, escolas, governos e a própria sociedade civil 
constatam cada vez mais a necessidade da quantificação dos mais diversos aspectos em se encontram 
inseridos. As necessidades as respostas a essas demandas são cada vez mais claras, necessárias e exigentes 
assim como as respostas requeridas, muitas vezes de forma rápida e ágil, racional e compreensível, 
respondendo prontamente aos seguintes questionamentos: Quanto? Onde? Quando? Como? Porquê? 
Com que impacto? Com que incerteza? Cenários possíveis? Chances, probabilidade, previsões, 
estimativas, gestão, tomadas de decisão e conclusões racionais. 

O aprendizado da teoria de probabilidades e das técnicas estatísticas, passa antes de mais nada por força 
de vontade, dedicação, vocação, tempo, muito estudo, saber ou ter o domínio de língua estrangeiras, 
conhecer e dominar as técnicas de computação eletrônica e informática e saber utilizar as ferramentas de 
tecnologias, muita experiência no uso da internet, conhecimento de álgebra linear conhecimento de teoria 
dos erros, modelagem, métodos numéricos, lógica, raciocínio lógico, sistema binário, linguagem de 
programação, pesquisa operacional, séries temporais, simulação,   mas acima de tudo isso de  exaustivos 
treinamentos, cursos, entendimento de computação científica e informática além de programação e uso 
de pacotes e softwares estatísticos e ambientes computacionais, saber e ter conhecimento da teoria 
estatística, da estatística matemática, de análise combinatória, de teorias dos conjuntos, de conhecimentos 
de matemática pura e aplicada seja ela no cálculo diferencial e integral, na análise combinatória, na 
aritmética, na álgebra como já mencionado anteriormente, além da aplicação do pensamento intuitivo e 
indutivo, da filosofia e metodologia científica, do conhecimento de teorias científicas, da abstração, dos 
conhecimentos da história em geral, de experimentação científica, de genética pura e aplicada, do 
melhoramento genético animal e do melhoramento genético vegetal, dentre outras habilidades e 
conhecimentos nas diversas  áreas como ecologia, meio ambiente, ciências atmosféricas, hidrologia, das 
ciências físicas, ciências biológicas, ciências  sociais, ciências agrárias, agricultura, pecuária, medicina, 
física, química, domínio de técnicas laboratoriais, áreas no comércio, áreas na indústria, etc., mas também 
acima de tudo exige do pesquisador, professor, aluno, técnico, candidato, leitor, ou estudante de 
graduação e de pós graduação dedicação e muita leitura e resolução de exercícios e problemas propostos. 
Sendo assim para o indivíduo ganhar experiência ele necessita de executar principalmente a resolução de 
exercícios e problemas mediante o intenso treinamento para assim ganhar experiência e conhecimento 
profundo e amplo desta matéria  e ciência tão importante para o desenvolvimento e aplicação da ciência, 
e este sem sombra de dúvida é o melhor caminho ou opção e que parece ser o maior desafio entre os 
alunos que cursam esta disciplina nas Universidade, institutos, colégios e escolas de uma maneira geral, 
pelo menos esta é a nossa experiência como professor durante mais de 30 anos lecionando a disciplina 
de Estatística na graduação e parte de um período na pós graduação na Escola Superior de Agricultura 
de Mossoro-ESAM, e na Universidade Federal Rural Do Semi-Árido. 

Aprender estatística é como aprender a andar de bicicleta, tem-se que treinar, dedicar-se, enfrentar 
desafios, quedas, arranhões até está completamente seguro e capaz de conduzir este veículo, pois não 
existe outra forma que não seja o treinamento, a dedicação e finalmente a resolução de exercícios a 
resolução de problemas teóricos e práticos, dando oportunidade ao estudante de pensar, de ir buscar 
soluções na teoria e enxergar nas respostas dos exercícios a sua clareza, o objetivo, a solução do 
problemas, a vitória diante dos desafios, dando a ele uma satisfação do dever cumprido e da importância 
desta moderna, poderosa e tão importante ferramenta de aplicação no mundo atual e no futuro próximo, 
no estabelecimento, orientação e na aplicação e resolução de problemas práticos da sociedade, na gestão, 
na economicidade, nas previsões, etc. de fenômenos coletivos  existentes nas  mais diferentes áreas da 
atividade e conhecimento humano, sempre com o intuito de beneficiar a comunidade ou a humanidade 
como um todo. Caso contrário, há risco de que o estudante aplique o material apenas em situações 
limitadas, tornado sua experiência frustrante. 
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Este é o proposito deste livro, que apresenta mais de 1000 exercícios ou problemas desafiadores, onde a 
estatística e a teoria probabilística é ferramenta fundamental para a ciência de uma maneira geral, o qual 
é direcionado aos mais diferentes grupos de estudantes nas mais diferentes áreas da ciência, também para 
técnicos e profissionais, também para o público em geral que de alguma forma eventualmente necessita 
ou utiliza de forma direta ou indireta as técnicas estatísticas nas suas atividades profissionais e estudantis, 
empresas, institutos, ou escola. Sendo que alguns exercícios propostos vêm com o gabarito de respostas, 
outros não, para assim desafiar o leitor a pensar, e tentar encontrar as resoluções e interpretações das 
questões propostas. 

Esta obra contém um grande número de exercícios, que desafiam o leitor a utilizar o conhecimento 
teórico, a buscar a ajuda, suporte  e colaboração no uso da tecnologia da computação eletrônica através 
da aplicação dos pacotes estatísticos e de softwares para resolver problemas de forma organizada, ágil, 
eficiente, rápida, planejada e elegante, lidando com muitas situações reais nas áreas das engenharias, das 
ciências físicas, biológicas e sociais, do comércio, da indústria, da agricultura, da programação 
computacional, da economia e finanças, etc. além de abranger outras áreas de aplicação, como medicina, 
biomedicina, bioengenharia, problemas na área bancária de finanças e negócios, comércio, indústria e 
também focando na área da informática, dentre outras.  

O livro trata de problemas envolvendo estatística descritiva ou análise exploratória de dados, teoria de 
conjuntos ou álgebra de eventos, análise combinatória ou técnicas de contagem, variáveis aleatórias e 
distribuição de probabilidade unidimensional e multidimensional, modelos de distribuições teóricas ou 
especiais de probabilidade para variáveis aleatórias discreta e contínuas unidimensional e 
multidimensional, teoria da amostragem, inferência estatística através dos intervalos de confiança e testes 
de hipóteses ou de significância estatística, análise de regressão linear e de regressão não linear, análise de 
correlação, de econometria, geoestatística, séries temporais, análise multivariada, simulação, bem como 
na estatística experimental.  

Sendo assim  deve ser salientado e enfatizado sempre que possível ser indicado o uso de softwares ou 
pacotes estatísticos tais como o Excel do  Windows, o programa R , o SAS, o SPSS, o STATISTICA, o 
Splus, Stata, Programas para construção especifica de mapas, de gráficos e figuras, dentre outros, pois o 
uso dessas ferramentas tecnológicas deve ser empregado no auxílio da resolução dos problemas pois 
facilita e agiliza o emprego de técnicas mais sofisticadas e complexas de análise estatística, construção de 
gráficos, de figuras de mapas, etc. tais como análise multivariada, regressão não linear, séries temporais, 
delineamentos fatoriais, etc. bem como o manuseio de grandes volumes de dados de observação e não 
apenas na construção de diferentes tipos de gráficos, figuras e mapas pois estes possibilitam a construção 
com alta resolução e qualidade visual. 

Foi omitido de propósito o gabarito das respostas da maioria dos exercícios  com o intuito de evitar a 
simples consulta antes do leitor tentar raciocinar pra tentar resolver as questões criando um desafio ao 
interessado e evitando a consulta das respostas antes de se tentar obter ou encontrar as soluções dos 
exercícios propostos, que no nosso ponto de vista estimula ao leitor estudar, pensar, raciocinar ou seja,  
se desafiar diante do obstáculo das questões que eventualmente venha por ele tentar ser resolvida. 
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“No futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania 
eficiente como saber ler e escrever.” 

H.G. Wells (escritor, autor de “A Guerra dos Mundos” e “A Máquina do 
Tempo”) 
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EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

1) Em uma prova, avaliação ou seja em um exame final da disciplina de  Estatística, aplicado a 50 
estudantes de graduação da Universidade Educadora UFERZAM no Ano de 2021, resultaram as 
seguintes notas: Para os exercícios a seguir construa uma planilha que seja suficiente para determinar as 
medidas de posição (média aritmética, mediana e moda de Czuber), dispersão (desvio padrão e variância, 
coeficiente de variação de Pearson), assimetria (coeficiente de assimetria, e coeficiente de curtose), 
curtose, ou seja calcule e interprete as medidas de: COEFICIENTE MOMENTO DE ASSIMETRIA, 
COEFICIENTE QUARTIL DE ASSIMETRIA, COEFICIENTE DE ASSIMETRIA ENTRE OS 
PERCENTIS 10 E 90, GRAU DE ASSIMETRIA DE BOWLEY, COEFICIENTE PERCENTÍLICO 
DE CURTOSE  e o COEFICIENTE MOMENTO DE CURTOSE. Construa o esquema dos cinco 
números de um conjunto de dados, o qual consiste na menor observação, no primeiro quartil, na mediana 
(segundo quartil), no terceiro quartil e na maior observação, inscritos do menor para o maior. Em 
símbolos, o esquema dos cinco números é dado por: 

 

MÍNIMO Q1 Md Q3 MÁXIMO 

 

Faça um relatório estatístico referente ao comportamento dos dados em função dos resultados obtidos. 

 

4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 5,0 5,1 5,2 

5,3 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 

6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,5 7,6 7,7 7,9 

8,0 8,3 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 

9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

 

2) Os dados a seguir refere-se a altura em centímetros de 70 alunos da PUCC, turma 6, ano 2000. Para 
os exercícios a seguir construa uma planilha que seja suficiente para determinar as medidas de posição 
(média aritmética, mediana e moda de Czuber), dispersão (desvio padrão e variância, coeficiente de 
variação de Pearson), assimetria (coeficiente de assimetria, e coeficiente de curtose). Faça um relatório 
referente ao comportamento dos dados em função dos resultados obtidos. 

 

153 154 155 156 158 160 160 161 161 161 

162 162 163 163 164 164 165 166 167 167 

168 168 169 169 170 170 170 171 171 172 

172 173 173 174 174 175 175 176 177 178 

179 179 180 182 183 184 185 186 186 187 

188 188 189 189 190 191 192 192 192 192 

193 194 194 195 197 197 199 200 201 205 
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3) Os dados a seguir referem-se aos salários anuais pagos em dólares a 60 funcionários da Empresa 
“ALFA S.A.” em 2021. Para os exercícios a seguir construa uma planilha que seja suficiente para 
determinar as medidas de posição (média aritmética, mediana e moda de Czuber), dispersão (desvio 
padrão e variância, coeficiente de variação de Pearson), assimetria (coeficiente de assimetria, e coeficiente 
de curtose). Faça um relatório referente ao comportamento dos dados em função dos resultados obtidos. 

 

50,00 52,50 53,50 54,00 54,20 55,50 56,30 56,50 57,00 58,10 

58,50 59,00 60,30 61,50 62,00 62,90 63,50 64,00 64,30 65,00 

66,00 66,25 67,50 68,00 68,70 69,50 70,00 72,00 75,00 76,50 

77,00 78,00 80,00 81,50 82,50 83,50 85,00 87,30 88,00 89,10 

90,00 91,35 92,10 93,20 94,00 95,25 96,00 97,00 98,00 99,80 

100,10 100,20 101,00 102,00 103,40 104,30 105,00 107,00 108,00 109,10 

 
4) A probabilidade de 3 jogadores marcarem um pênalti é respectivamente: 2/3; 4/5; 7/10 cobrando uma 
única vez. 

a) todos acertarem. (28/75) 

b) apenas um acertar. (1/6) 

c) todos errarem. (1/50) 

 

5) Numa bolsa com 5 moedas de 1,00 e 10 moedas de 0,50. Qual a probabilidade de ao retirarmos 2 
moedas obter a soma 1,50. (10/21) 

 

6) Uma urna contém 5 bolas pretas, 3 vermelhas e 2 brancas. Três bolas são retiradas. Qual a 
probabilidade de retirar 2 pretas e 1 vermelha? 

a) sem reposição (1/4) 

b) com reposição (9/40) 

 

7) Numa classe há 10 homens e 20 mulheres, metade dos homens e metade das mulheres possuem olhos 
castanhos. Ache a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ser homem ou ter olhos castanhos. 
(2/3) 

 

8) A probabilidade de um homem estar vivo daqui a 20 anos é de 0.4 e de sua mulher é de 0.6 . Qual a 
probabilidade de que: 

a) ambos estejam vivos no período?  (0.24) 

b) somente o homem estar vivo?  (0.16) 

c) ao menos a mulher estar viva?  (0.6) 

d) somente a mulher estar viva?  (0.36) 

 

9) Faça o exercício anterior considerando 0,5 a chance do homem estar vivo e 0,2 a chance da mulher 
estar viva e compara os resultados. 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 10 / 
/ 10 / 

 

10) Uma urna contém 5 fichas vermelhas e 4 brancas. Extraem-se sucessivamente duas ficha, sem 
reposição e constatou-se que a 1ª é branca. 

a) qual a probabilidade da segunda também ser branca?  (3/8) 

b) qual a probabilidade da 2ª ser vermelha?  (5/8) 

 

11) Numa cidade 40 % da população possui cabelos castanhos, 25% olhos castanhos e 15%  olhos e 
cabelos castanhos. Uma pessoa é selecionada aleatoriamente. 

a) se ela tiver olhos castanhos, qual a probabilidade de também ter cabelos castanhos?  

b) se ela tiver cabelos castanhos, qual a probabilidade de ter olhos castanhos? (3/5) (3/8) 

 

12) Um conjunto de 80 pessoas tem as características abaixo: 

 

 BRASILEIRO ARGENTINO URUGUAIO TOTAL 

MASCULINO 18 12 10 40 

FEMININO 20 05 15 40 

TOTAL 38 17 25 80 

 

Se retirarmos uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade de que ela seja: 

a) brasileira ou uruguaia.  (63/80) 

b) do sexo masculino ou tenha nascido na argentina. (9/16) 

c) brasileiro do sexo masculino.  (18/80) 

d) uruguaio do sexo feminino.  (15/80) 

e) ser mulher se for argentino.   (5/17) 

 

13) Um grupo de pessoas está assim formado: 

 

 Médico Engenheiro Veterinário 

Masc. 21 13 15 

Femin. 12 08 17 

 

Escolhendo-se, ao acaso, uma pessoa do grupo, qual a probabilidade de que seja: 

a) Uma mulher que fez o curso de medicina? 

b) Uma pessoa que fez o curso de medicina? 

c) Um engenheiro dado que seja homem? 

d) Não ser médico dado que não seja homem? 
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14) Num ginásio de esportes, 26% dos frequentadores jogam vôlei, 36% jogam basquete e 12% praticam 
os dois esportes. Um dos frequentadores é sorteado para ganhar uma medalha. Sabendo-se que ele joga 
basquete, qual a probabilidade de que também jogue vôlei? 

 

15) A probabilidade de um aluno resolver um determinado problema é de 1/5 e a probabilidade de outro 
é de 5/6. Sabendo que os alunos tentam solucionar o problema independentemente. Qual a probabilidade 
do problema ser resolvido: 

a) somente pelo primeiro? 

b) ao menos por um dos alunos? 

c) por nenhum? 

 

16) Admita que a variável X tome valore 1, 2 e 3 com probabilidades 1/3, 1/6 e 1/2, respectivamente. 

a) Determine sua função de repartição e represente graficamente. 

b) Calcule usando as propriedades: 

b.1) P(1 < x < 3);  

b.2) P(1  x  2); 

b.3) P(1 < x  3);  

b.4) F(1);  

c) F(2) 

d) E(X)  

e) V(X) 

 

17) No lançamento simultâneo de dois dados, considere as seguintes variáveis aleatórias: 

 

X = número de pontos obtidos no 1º dado. 

Y = número de pontos obtidos no 2º dado. 

 

a) Construir a distribuição de probabilidade através de uma tabela e gráfico das seguintes variáveis: 

 

i) W = X - Y 

ii) A = 2 Y 

iii) Z = X . Y 

 

b) Construir a função de repartição das Variáveis W, A e Z 

c) Aplicar as propriedades e determinar: 

 

i) P (-3 < W  3)    v) P (Z = 3) 

ii) P (0  W  4)    vi) P (A  11) 

iii) P (A > 6)               vii) P (20  Z  35) 
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iv) P (Z  5.5)               viii) P 3,5 < Z < 34) 

 

d) Determine E(W), E(A), E(Z), V(W), V(A) e V(Z) 

 

18) Uma variável aleatória discreta tem a distribuição de probabilidade dada por: 

 para x = 1, 3, 5 e 7 

a) calcule o valor de k   b) Calcular P(X=5) 

c) E(X)     d) V(X) 

 

19) Seja Z a variável aleatória correspondente ao número de pontos de uma peça de dominó. 

a) Construir a tabela e traçar o gráfico P(Z). 

b) Determinar F(Z) e traçar o gráfico. 

c) Calcular P(2 Z < 6). 

d) Calcular F(8). 

e) E(Z) e V(Z). 

 

20) Seja 𝑓(𝑥) = {
3

2
(1 − 𝑥2), 0 < 𝑥 < 1

0, caso contrário
, 

i) Ache a função de repartição e esboce o gráfico. 

ii) Determine E(X) e V(X). 

 

21) Seja 𝑓(𝑥) = {
1

2
𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 2

0, caso contrário
, 

i) Ache a função de repartição e esboce o gráfico. 

ii) P(1< x < 1,5). 

iii) E(X) e V(X). 

 

22) Uma variável aleatória X tem a seguinte f.d.p.: 

x < 0   f(x) = 0 

0  x < 2   f(x) = k 

2  x < 4   f(x) = k(x - 1) 

x  4   f(x) = 0 

 

a) Represente graficamente f(x). 

b) Determine k. 

c) Determine F(X) e faça o gráfico 

d) E(X)  

( )P X
K

x
=
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e) V(X) 

 

23) A função de probabilidade de uma V.A.C. X é 𝑓(𝑥) = {
6𝑥(1 − 𝑥), 0 < 𝑥 < 1
0, caso contrário

 

a) Determine F(X) e represente graficamente. 

b) Calcule  

c) E(X)  

e) V(X) 

 

24) Uma variável aleatória X tem a seguinte f.d.p.: 

f(x) = 0   x < 0 

f(x) = Ax   0  x < 500 

f(x) = A(100 - x)  500  x < 1000 

f(x) = 0   x  1000 

 

a) Determine o valor de A. 

b) P (250  x  750). 

 

25) Dada a função de repartição: 

F(X) = 0  para x < -1 

F(X) =   para -1  x < 1 

F(X) = 1  para x  1 

 

Calcule: , 

 b)   P(X = 0) 

 

26) Admitindo-se o nascimento de meninos e meninas sejam iguais, calcular a probabilidade de um casal 
com 6 filhos ter: 

a) 4 filhos e 2 filhas  b) 3 filhos e 3 filhas 

 

27) Em 320 famílias com 4 crianças cada uma, quantas se esperaria que tivessem: 

a) nenhuma menina;  b) 3 meninos  c) 4 meninos 

 

28) Um time X tem 2/3 de probabilidade de vitória sempre que joga. Se X jogar 5 partidas, calcule a 
probabilidade de: 

a) X vencer exatamente 3 partidas; 

P x 










1

2

x +1

2

P x−  










1

2

1

2
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b) X vencer ao menos uma partida; 

c) X vencer mais da metade das partidas; 

d) X perder todas as partidas; 

 

29) A probabilidade de um atirador acertar um alvo é 1/3. Se ele atirar 6 vezes, qual a probabilidade de: 

a) acertar exatamente 2 tiros;  b) não acertar nenhum tiro. 

 

30) Num teste de certo-errado, com 100 perguntas, qual a probabilidade de um aluno, respondendo as 
questões ao acaso, acertar 70% das perguntas? 

31) Se 5% das lâmpadas de certa marca são defeituosas, achar a probabilidade de que, numa amostra de 
100 lâmpadas, escolhidas ao acaso, tenhamos: 

a) nenhuma defeituosa (use binomial e poisson) 

b) 3 defeituosas; 

c) mais do que uma boa; 

 

32) Uma fábrica de pneus verificou que ao testar seus pneus nas pistas, havia em média um estouro de 
pneu a cada 5.000 km. 

a) qual a probabilidade que num teste de 3.000 km haja no máximo um pneu estourado? 

b) Qual a probabilidade de um carro andar 8.000 km sem estourar nenhum pneu? 

 

33) Certo posto de bombeiros recebe em média 3 chamadas por dia. Calcular a probabilidade de: 

a) receber 4 chamadas num dia; 

b) receber 3 ou mais chamadas num dia; 

c) 22 chamadas numa semana. 

 

34) A média de chamadas telefônicas em uma hora é 3. Qual a probabilidade: 

a) receber exatamente 3 chamadas numa hora; 

b) receber 4 ou mais chamadas em 90 minutos; 

c) 75 chamas num dia; 

 

35) Na pintura de paredes aparecem defeitos em média na proporção de 1 defeito por metro quadrado. 
Qual a probabilidade de aparecerem 3 defeitos numa parede 2 x 2 m? 

 

36) Suponha que haja em média 2 suicídios por ano numa população de 50.000 hab. Em uma cidade de 
100.000 habitantes, encontre a probabilidade de que um dado ano tenha havido: a) nenhum suicídio; b) 
1 suicídio; c) 2 ou mais suicídios. 

 

37) Suponha 400 erros de impressão distribuídos aleatoriamente em um livro de 500 páginas. Encontre 
a probabilidade de que uma dada página contenha: 

a) nenhum erro; 

b) 100 erros em 200 páginas. 
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38) As alturas dos alunos de uma determinada escola são normalmente distribuídas com média 1,60 m e 
desvio padrão 0,30 m. Encontre a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso medir: 

a) entre 1,50 e 1,80 m   b) mais que 1,75 m 

c) menos que 1,48 m   d) entre 1,54 e 1,58 m 

e) menos que 1,70 m   f) exatamente 1,83 m 

 

39) A duração de certo componente eletrônico tem média 850 dias e desvio padrão 45 dias. Qual a 
probabilidade de o componente durar: 

a) entre 700 e 1000 dias     b) menos que 750 dias c) mais que 850 dias 

d) Qual deve ser o número de dias necessários para que tenhamos de repor 5% dos componentes. (R = 
776 dias) 

 

40) Um produto pesa, em média, 10 g, com desvio padrão de 2 g. É embalado em caixas com 50 unidades. 
Sabe-se que as caixas vazias pesam 500 g, com desvio-padrão de 25 g. Admitindo-se uma distribuição 
normal dos pesos e independência entre as variáveis dos pesos do produto e da caixa, calcule a 
probabilidade de uma caixa cheia pesar mais de 1050 g. 

X V V Vgeral p c geral= = + = =1000 50 28 73, , . V  Sgeral geral  (R = 0.04093) 

 

41) Em uma distribuição normal 28% dos elementos são superiores a 34 e 12% inferiores a 19. Encontrar 

a média e a variância da distribuição. (R = ) 

 

42) Suponha que a duração de vida de dois equipamentos E1 e E2 tenham respectivamente distribuições 

N(45 ; 9) e N(40 ; 36). Se o equipamento tiver que ser usado por período de 45 horas, qual deles deve ser 
preferido? (R = E1) 

 

43) A precipitação pluviométrica média em certa cidade, no mês de dezembro, é de 8,9 cm. Admitindo a 
distribuição normal com desvio padrão de 2,5 cm, determinar a probabilidade de que, no mês de 
dezembro próximo, a precipitação seja (a) inferior a 1,6 cm, (b) superior a 5 cm mas não superior a 7,5 
cm, (c) superior a 12 cm. 

 

44) Em uma grande empresa, o departamento de manutenção tem instruções para substituir as lâmpadas 
antes que se queimem (não esperar que queimem para então substituí-las). Os registros indicam que a 
duração das lâmpadas tem distribuição N(900 ; 75) (horas). Quando devem ser substituídas as lâmpadas 
de modo que no máximo 10% delas queimem antes de serem trocadas? (R = 889 horas) 

 

45) Os registros indicam que o tempo médio para se fazer um teste é aproximadamente N(80 ; 20) (min.). 
Determinar: 

a) a percentagem de candidatos que levam menos de 60 min? 

b) se o tempo concedido é de 1h, que percentagem não conseguirá terminar o teste? 

 

X = =29 03 73 44. , . S2
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46) A profundidade dos poços artesianos em um determinado local é uma variável aleatória N(20 ; 3) 
(metros). Se X é a profundidade de determinado poço, determinar  

(a) P(X < 15), 

(b) P(18 < X < 23),  

(c) P (X > 25). 

 

47) Certa máquina de empacotar determinado produto oferece variações de peso com desvio padrão de 
20 g.  

a) Em quanto deve ser regulado o peso médio do pacote para que apenas 10% tenham menos que 400 
g?  

b) Calcule a probabilidade de um pacote sair com mais de 450 g. [R = a)  = 425.6 b) 0.11123 )] 

 

48) Uma fábrica de baterias alega que eu artigo de primeira categoria tem uma vida média de 50 meses, e 
desvio padrão de 4 meses. 

a) Que porcentagem de uma amostra de 36 observações acusaria vida média no intervalo de um mês em 
torno da média? 

b) Qual será a resposta para uma amostra de 64 observações? 

c) Qual seria o percentual das médias amostrais inferior a 49,8 meses com n =100? 

 

49) Um varejista compra copos diretamente da fábrica em grandes lotes. Os copos são embrulhados 
individualmente. Periodicamente o varejista inspeciona os lotes para determinar a proporção dos 
quebrados ou lascados. Se um grande lote contém 10% de quebrados (lascados) qual a probabilidade do 
varejista obter numa amostra de 100 copos 17% ou mais defeituosos? 

 

50) Deve-se extrair uma amostra de 36 observações de uma máquina de cunhar moedas comemorativas. 
A espessura média das moedas é de 0,2 cm, com desvio padrão de 0,01 cm. 

a) Que percentagem de médias amostrais estará no intervalo  0,004 em torno da média? R = 0.98316  

b) Qual a probabilidade de obter uma média amostral que se afaste por mais de 0,005 cm da média do 
processo? R = 0.00164 

 

51) Suponha que uma pesquisa recente tenha revelado que 60% de uma população de adultos do sexo 
masculino consistam de não-fumantes. Tomada uma amostra de 10 pessoas de uma população muito 
grande, que percentagem esperamos nos intervalos abaixo: 

a) de 50% a 65%  b) maior que 53%  c) de 65% a 80% 

 

52) Se a vida média de operação de um “flash” é 24 horas, com distribuição normal e desvio padrão de 
3 horas, qual é a probabilidade de uma amostra de 10 “flashes” retirados de uma população de 500 
“flashes” apresentar vida média que difira por mais de 30 min. da média. R = 0.60306 

      

53) Ao se realizar uma contagem de eritrócitos em 144 mulheres encontrou-se em média 5,35 milhões e 
desvio padrão 0,4413 milhões de glóbulos vermelhos. Determine os limites de confiança de 99% para a 
média populacional. 
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54) Um conjunto de 12 animais de experiência receberam uma dieta especial durante 3 semanas e 
produziram os seguintes aumentos de peso (g): 30, 22, 32, 26, 24, 40, 34, 36, 32, 33, 28 e 30. Determine 
um intervalo de 90% de confiança para a média. 

R  X=30.58, S = 5.09, LI = 27.942, LS = 33.218 

 

55) Construa um intervalo de 95 % de confiança para um dos seguintes casos: 

 

 Média 
Amostral 

 Tamanho da 
Amostra 

a) 16,0 2,0 16 

b) 37,5 3,0 36 

c) 2,1 0,5 25 

d) 0,6 0,1 100 

 

56) Numa tentativa de melhor o esquema de atendimento, um médico procurou estimar o tempo médio 
que gasta com cada paciente. Uma amostra aleatória de 49 pacientes, colhida num período de 3 semanas, 
acusou uma média de 30 min., com desvio padrão de 7 min. Construa um intervalo de 95% de confiança 
para o verdadeiro tempo médio de consulta. 

 

57) Solicitou-se a 100 estudantes de um colégio que anotasse suas despesas com alimentação e bebidas 
no período de uma semana. Há 500 estudantes no colégio. O resultado foi uma despesa de $40,00 com 
um desvio padrão de $10,00. Construa um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média. 

 

58) Uma amostra aleatória de 100 fregueses da parte da manhã de um supermercado revelou que apenas 
10 não incluem leite em suas compras.  

a) qual seria a estimativa percentual dos fregueses que compram leite pela parte da manhã. ( = 5%). R 

 LI = 84.12%, LS = 95.88% 

b) construir um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira proporção dos fregueses que não 

compram leite pela manhã. R  LI = 5.08%, LS = 14.92% 

 

59) Uma amostra aleatória de 40 homens trabalhando num grande projeto de construção revelou que 6 
não estavam usando capacetes protetores. Construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira 

proporção dos que não estão usando capacetes neste projeto.R  
P
 = 0.056, LI = 0.02, LS = 0.28 

 

60) De 48 pessoas escolhidas aleatoriamente de uma longa fila de espera de um cinema, 25% acharam 
que o filme principal continha demasiada violência.  

a) qual deveria ser o tamanho da fila, a partir do qual se pudesse desprezar o fator de correção finita; 

b) construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção, se há 100 pessoas na fila; 

c) construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção, se há 500 pessoas na fila. 
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61) Em uma fábrica, colhida uma amostra (n = 30) de certa peça, obtiveram-se as seguintes medidas para 
os diâmetros: 

 

10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 

 

a) estimar a média e a variância; R  13,13 e 2,05 

b) construir um intervalo de confiança para a média, sendo  = 5%. (LI = 12.536 e LS = 13.664) 

c) construir um intervalo de 95 % de confiança para a média, supondo que a amostra tenha sido retirada 

de uma população de 100 peças, sendo  = 5%. (LI = 12.581 e LS = 13.579) 

d) Construir um intervalo de confiança para a variância populacional, sendo  = 5%. (LI = 1.3003 e LS 
= 3.704) 

 

62) Supondo populações normais, construir um intervalo de confiança para a média e para a variância ao 
nível de significância de 90% para as amostras. 

 

a) 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9  n = 11 

b) 12 12 15 15 16 16 17 18 20 22 22 23 n = 12 

c) 25 25 27 28 30 33 34 35 36    n = 9 

 

63) Sendo X uma população tal que X~N(𝜇; 𝜎2) em que  e ² são desconhecidos. Uma amostra de 

tamanho 15 forneceu os seguintes valores X 8, 7i = , e X 27,3i

2 = . Determinar um intervalo de 

confiança de 95% para  e ² , supondo: 

X
X

n

i
=


  e S2 =

−










−


X

X

n

n

i

i2

2

1
 

 

64) Dados os seguintes conjuntos de medias, determinar um intervalo de 99% de confiança para a 
variância populacional e para a média populacional. 

 

0.0105; 0,0193; 0,0152; 0,0229; 0,0244; 0,0190; 0,0208; 0,0253; 0,0276 

 

R  X=O.0206, LI = 0.01467, LS = 0.026653; 

S = 0.0053, LI = 0.00001, LS = 0.000167 
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65) O tempo de reação a uma injeção intravenosa é em média de 2.1 min., com desvio padrão de 0.1 
min., para grupos de 20 pacientes. Construa um intervalo de confiança de 90 % para o tempo médio para 
toda a população dos pacientes submetidos ao tratamento. 

 

66) Uma firma está convertendo as máquinas que aluga para uma versão mais moderna. Até agora  foram 
convertidas 40 máquinas. O tempo médio de conversão foi de 24 horas com desvio padrão de 3 horas. 
a)  Determine um intervalo de confiança de 99 % para o tempo médio de conversão. b) Para uma amostra 
de 60 máquinas, como ficaria o intervalo de confiança de 99 % para o tempo médio de conversão 

 

67) Seis dentre 48 terminais telefônicos dão respostas de ocupado. Uma firma possui 800 terminais. 
Construir um intervalo de confiança de 95 % para a proporção dos terminas da firma que apresentam 

sinal de ocupado. R  LI = 3.4%, LS = 21.6% 

 

68) Uma amostra de 50 bicicletas de um estoque de 400 bicicletas, acusou 7 com pneus vazios. a) Estime 
o número de bicicletas com pneus vazios: b) Construa um intervalo de 99 % confiança para a população 
das bicicletas com pneus vazios. 

R  a) 56; b) LI = 0.021 LS = 0.258 

 

69) A média salarial semanal para uma amostra de n = 30 empregados em uma grande firma é X = 180,00 
com desvio padrão S = 14,00. Construa um intervalo de confiança de 99 % para a média salarial dos 
funcionários. 

 

70) Uma empresa de pesquisa de mercado faz contato com uma amostra de 100 homens em uma grande 
comunidade e verifica que uma proporção de 0.40 na amostra prefere lâminas de barbear fabricadas por 
seu cliente em vez de qualquer outra marca. Determinar o intervalo de confiança de 95 % para a 
proporção de todos os homens na comunidade que preferem a lâmina do cliente. 

 

71) Uma pequena fábrica comprou um lote de 200 pequenas peças eletrônicas de um saldo de estoque 
de uma grande firma. Para uma amostra aleatória de 50 peças, constatou-se que 5 eram defeituosas. 
Estimar a proporção de todas as peças que são defeituosas no carregamento utilizando um intervalo de 
confiança de 99 %. 

 

72) Duas amostras de plantas foram cultivadas com dois fertilizantes diferentes. A primeira amostra 
oriunda de 200 sementes, acusou altura média de 10,9 cm e desvio padrão 2,0 cm. A segunda amostra, 
de 100 sementes, acusou uma altura média de 10,5 cm com desvio padrão de 5,0 cm. Construir um 
intervalo de confiança entre as alturas médias das populações ao nível de 95% de confiança. 

 

73) Uma amostra aleatória de 120 trabalhadores de uma grande fábrica leva em média 22,0 min. para 

executar determinado serviço, com S2 de 4 min2. Em uma segunda fábrica, para executar a mesma tarefa, 

uma amostra aleatória de 120 operários, gasta em média 19,0 min com S2 de 10 min2. Construir um 
intervalo de 99% de confiança entre as médias das populações. 

 

74) Extraíram-se amostras independentes de adultos brancos e pretos, que acusaram os seguintes tempos 
(em anos) de escolaridade. 
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Branco 8 18 10 10 14   

Preto 9 12 5 10 14 12 6 

 

Construir um intervalo de 95% de confiança para: 

a) a média da população branca, e a média da população preta; 

b) a diferença entre as médias entre brancos e pretos 

 

75) Em uma amostra aleatória de cinco pessoas, foi medida a capacidade toráxica antes e após 
determinado tratamento, obtendo-se os dados a seguir. Construir um intervalo de 95% de confiança para 
a diferença entre as médias antes e depois do tratamento. 

 

 Capacidade Toráxica 

Pessoa Antes (X) Após (Y) 

A 2750 2850 

B 2360 2380 

C 2950 2930 

D 2830 2860 

E 2250 2320 

 

76) Extraída duas amostras de professores homens e mulheres, obteve-se os seguintes resultados quantos 
aos salários em milhares de dólares: Construir um intervalo de 95% de confiança para: 

 

Homens Mulheres 

n1 = 25 n2 = 5 

X1
 = 16,0 X2

 = 11,0 

S1

2  = 16 S2

2  = 10 

 

a) a média da diferença entre os salários; 

b) a média do salário dos homens; 

c) a média do salário das mulheres. 

 

77) Em uma pesquisa efetuada em com 1650 americanos foram consultados sobre o seguinte tema: “A 
mulher grávida pode procurar um médico e interromper a gravidez, a qualquer momento durante os três 
primeiros meses. É a favor ou contra esta decisão?” Uma semana mais tarde foram consultados 1650 
americanos foram consultados sobre o mesmo assunto, exceto que a pergunta “a favor do aborto, ao 
invés de “interromper a gravidez”. As respostas foram as seguintes: 
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 Resposta 

Pergunta A favor Contra Sem opinião 

“Interromper a gravidez” 46% 39% 15% 

“A favor do aborto” 41% 49% 10% 

 

a) Seja 1 a proporção dos votantes a favor do 1o caso (interromper) e 2 a proporção dos votantes a 

favor do 2o caso (aborto). Construir um intervalo de 95% de confiança para a diferença 1 - 2. R = LI 

= 0.01628, LS = 0.08379 

 

b) Repetir a (a) para os votantes que não tiveram opinião. R = LI = 0.0275, LS = 0.0725 

 

78) Numa pesquisa sobre intenção do comprador brasileiro. 30 famílias de uma amostra aleatória de 150 
declararam ser uma intenção comprar um carro novo dentro de um ano. Uma outra amostra de 160 
famílias 25 declararam a mesma intenção. Construir um intervalo de 99% de confiança para as diferenças 
entre as proporções. R = LI = 0.0727, LS = 0.1527 

 

79) O crescimento da indústria da lagosta na Flórida nos últimos 20 anos tornou esse estado americano 

o 2o mais lucrativo centro industrial de pesca. Espera-se que uma recente medida tomada pelo governo 
das Bahamas, que proibiu os pescadores norte-americanos de jogarem suas redes na plataforma 
continental desse país. Produza uma redução na quantidade de Kg de lagosta que chega aos Estados 
Unidos. De acordo com índices passados, cada rede traz em média 14 Kg de lagosta. Uma amostra de 20 

barcos pesqueiros, recolhida após a vigência da nova lei, indicou os seguintes resultados, em Kg (Use  
= 5%) 

 

7.89 13.29 17.96 15.6 8.89 

15.28 16.87 19.68 18.91 12.47 

10.93 9.57 5.53 11.57 10.02 

8.57 17.96 10.79 19.59 11.06 

 

Estes dados mostram evidências suficientes de estar ocorrendo um decréscimo na quantidade média de 
lagostas pescadas por barco, que chega aos Estados Unidos, depois do decreto do governo das Bahamas? 

Teste considerando  = 5%. (bilateral) 

 

80) Os resíduos industriais jogados nos rios, muitas vezes, absorvem oxigênio, reduzindo assim o 
conteúdo do oxigênio necessário à respiração dos peixes e outras formas de vida aquática. Uma lei 
estadual exige um mínimo de 5 p.p.m. (Partes por milhão) de oxigênio dissolvido, a fim de que o conteúdo 
de oxigênio seja suficiente para manter a vida aquática. Seis amostras de água retiradas de um rio, durante 
a maré baixa, revelaram os índices (em partes por milhão) de oxigênio dissolvido: 

 

4.9 5.1 4.9 5.5 5.0 4.7 
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Estes dados são evidência para afirmar que o conteúdo de oxigênio é menor que 5 partes por milhão? 

Teste considerando  = 5% e  = 1%. 

 

81) A Debug Company vende um repelente de insetos que alega ser eficiente pelo prazo de 400 horas no 
mínimo. Uma análise de 90 itens aleatoriamente inspecionados acusou uma média de eficiência de 380 
horas. 

 

a) Teste a afirmativa da companhia, contra a alternativa que a duração é inferior a 400 horas, ao nível de 
1%, seu desvio padrão é de 60 horas. 

b) Repita o teste, considerando um desvio padrão populacional de 90 horas. 

 

82) Ao final de 90 dias de uma dieta alimentar envolvendo 32 pessoas, constatou-se o seguinte ganhos 
médio de peso 40 g, e desvio padrão de 1,378g. 

 

a) Supondo que o ganho de peso médio dessas pessoas é de 45 g, teste a hipótese para  = 5%, se esse 
valor é o mesmo (bilateral) 

b) Supondo que a variância dessas pessoas é de 1.8 g2, teste a hipótese para  = 5%, se esse valor é o 
mesmo (bilateral). 

 

83) Uma pesquisa feita alega que 15% das pessoas de uma determinada região sofrem de cegueira aos 70 
anos. Numa amostra aleatória de 60 pessoas acima de 70 anos constatou-se que 12 pessoas eram cegas. 

Teste a alegação para  = 5% contra p > 15%. 

 

84) A tabela abaixo mostra a quantidade de pessoas que obtiveram o melhor efeito perante a aplicação 
de duas drogas: 

 

 Droga A Droga B  

Sexo muscular intravenosa muscular Total 

Masculino 21 10 22 53 

Feminino 20 12 25 57 

Total 41 22 47 110 

 

a) Testar a hipótese de que a proporção de homens submetidos a droga A é de 35%, sendo  = 3%. 

b) Testar a hipótese de que a proporção dos adultos que tiveram melhor resultado nas aplicações 

musculares é de 85%, usando  = 2%. 

c) Testar a hipótese de que a proporção de mulheres é de 50%, usando  = 5%. 

d) Testar a hipótese de que a proporção de pessoas submetidos a droga A é de 65%, usando  = 4%. 

 

85) Um processo de fabricação de arame de aço dá um produto com resistência média de 200 psi. O 
desvio padrão é de 20 psi. O engenheiro de controle de qualidade deseja elaborar um teste que indique 
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se houve ou não variação na média do processo, usando uma amostra de 25 arames obteve-se uma média 
de 285 psi. Use um nível de significância de 5%. Suponha normal a população das resistências. 

 

86) A DeBug Company vende um repelente para insetos que alega ser eficiente pelo prazo de 400 horas 
no mínimo. Uma análise de 9 itens escolhidos aleatoriamente acusou uma média de eficiência de 380 
horas. a) Teste a alegação da companhia, contra a alternativa que a duração é inferior a 400 horas no 
mínimo ao nível de 1%, e o desvio padrão amostral é de 60 horas. b) Repitas o item (a) sabendo que o 
desvio padrão populacional é de 90 horas. 

 

87) Um laboratório de Análises Clínicas realizou um teste de impurezas em 9 porções de um determinado 
composto. Os valores obtidos foram: 10,32; 10,44; 10;56; 10,.60; 10,63; 10,67; 10,7; 10.73; 10,75 mg. a) 
estimar a média e a variância de impurezas entre as porções. b) Testar a hipótese de que a média de 

impureza é de 10.4, usando  = 5%. c) Testar a hipótese de que a variância é um usando  = 5%. 

 

88) Uma experiência tem mostrado que 40% dos estudantes de uma Universidade reprovam em pelo 
menos 5 disciplinas cursada na faculdade. Se 40 de 90 estudantes fossem reprovados em mais de 5 

disciplinas, poderíamos concluir quanto a proporção populacional, usando  = 1%. 

 

89) Para verificar a eficácia de uma nova droga foram injetadas doses em 72 ratos, obtendo-se a seguinte 
tabela: 

 

Sexo Tamanho da Amostra Variância 

Machos 41 43.2 

Fêmeas 31 29.5 

 

Testar a igualdade das duas variâncias usando  = 10%. 

 

90) Considere os dados mostrados a seguir e responda. 

 

Amostra 1 n1 = 60 1 = 5.71 1
2 = 43 

Amostra 2 n2 = 35 2 = 4.12 2
2 = 28 

 

a) Testar a igualdade das duas médias usando  = 4%. 

b) Testar a igualdade das duas variâncias usando  = 5% 

 

91) Para os pares de dados abaixo pede-se: 

a) Construa um diagrama de dispersão; 

b) Determine a reta de regressão; 

c) Faça uma análise de variância do modelo; 

d) Calcule o Coeficiente de Explicação; 

X

X
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e) Calcule o Coeficiente de Correlação de Pearson; 

f) Interprete os resultados obtidos. 

 

Sendo que, X = 1o Exame e Y = 2o Exame 

Aluno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Exame 1 82 84 86 83 88 87 85 83 86 85 

Exame 2 92 91 90 92 87 86 89 90 92 90 

R =  .y  x +157. 25= −0 79 ; r² = 53.29%; r = -0.73 

 

E considerando que, X = horas de estudo e Y = Nota da Prova 

Aluno 1 2 3 4 5 6 7 8 

Horas 2 4 5 5 6 8 9 10 

Nota 1 3 6 6 8 7 8 10 

R =  .y  x +0.12= 0 98 ; r² = 82.99%; r = +0.911 

 

Seja, X = Seguro (x 1000) e Y = Renda (x 100) 

Indivíduo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Seguro 20 16 34 23 27 32 18 22 

Renda 64 61 84 70 88 92 72 77 

R =  .y  x +40.08= 1 50 ; r² = 74.3%; r = +0.86 

 

Sendo, X = Peso do Pai (kg) e Y = Peso do Filho (kg) 

Indivíduo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peso Pai 65 63 67 64 68 62 70 66 68 67 

Peso Filho 68 66 68 65 69 66 68 65 71 67 

R =  .y  x +35.48= 0 48 ; r² = 40.58%; r = +0.637 

 

91) Na tabela abaixo estão registrados os índices de vendas em 6 supermercados para os produtos 
concorrentes da marca A e marca B. Testar a hipótese de que a diferença das médias no índice de vendas 

entre as marcas é zero, usando  = 5%. 

Supermercado Marca A Marca B 

1 14 4 

2 20 16 

3 2 28 

4 11 9 

5 5 31 

6 12 10 
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92) Da população feminina extraiu-se uma amostra resultando: 

Renda (em $1000) 10 |--- 25 25 |--- 40 40 |--- 55 55 |--- 70 70 |---85 

No de mulheres 7 12 10 6 4 

 

da população masculina retirou-se uma amostra resultando: 

Renda (em $1000) 10 |--- 25 25 |--- 40 40 |--- 55 55 |--- 70 70 |---85 

No de homens 8 15 12 7 3 

 

a) Testar ao nível de 10% a hipótese de que a diferença entre a renda média dos homens e das mulheres 
valha $ 5000. 

b) Testar ao nível de 5% a hipótese de que a diferença entre as variâncias valha 0. 

 

93) Uma empresa de pesquisa de opinião seleciona, aleatoriamente, 300 eleitores de São Paulo e 400 do 
Rio de Janeiro, e pergunta a cada um se votará ou não num determinado candidato nas próximas eleições. 
75 eleitores de SP e 120 do RJ responderam afirmativo. Há diferença entre as proporções de eleitores 

favoráveis ao candidato naqueles dois estados? use  = 5%. 

 

94) Estão em teste dois processos para fechar latas de comestíveis. Numa seqüência de 1000 latas, o 
processo 1 gera 50 rejeições, enquanto o processo 2 acusa 200 rejeições. Pode ao nível de 5%, concluir 
que os dois processos sejam diferentes? 

 

95) Tempo de vida de moscas-domésticas (Musca domestica Linnaeus, 1758). Os dados representam os 
tempos de vida (em dias) de 30 moscas-domésticas, coletados em um Ensaio conduzido em Mossoró, 
RN, em 2021.  

 

9   9   4  11  10  5   13   9  7  11 

6  8  14 10   6  10  10  7  14  11 

7  8  6  13   10 14  14  8  13  10 

 

96) Morcegos frugívoros de Mariana (Nativo da Ilha de Guam, um dos territórios dos Estados Unidos 
no Oceano Pacífico, esta espécie do pequeno-morcego-de-frutas-mariana).  

Conjunto de dados: Peso em gramas de 25 morcegos frugívoros (Dieta a base de  frutos de árvores 
tropicais) de Mariana Machos:  

 

466 469 501 516 520 

453 445 417 422 463  

526 419 525 497 489  

441 547 438 489 481 

495 545 538 518 479 

 

Pede-se para os dados apresentados nas questões 95 e 96: 
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i) Classifique ou Diga se a População Desses Dados É: População Finita, População Infinita, 
População Real, População Hipotética, População Objeto de Estudo, ou População Acessível Ou 
Amostrada;  

ii) Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo; 

iii) Qual é o Tipo de Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada?; 

iv) Qual é a Unidade de Medida Dos Valores Registrados?; 

v) Qual é Valor do Tamanho da Amostra n?;  

vi) O Que Significa HIPÓTESE TABULAR BÁSICA, Ela Se Aplica aos dados ou Agrupamento Da 
Série Estatística; 

vii) Organize Os dados Brutos Em ROL e responda todas as questões a seguir Com Os dados Não 
Agrupados e Com Os dados agrupados, Conforme For o Caso particular do agrupamento ou da 
Série Estatística. Caso Julgue Necessário, Agrupe os Valores Em Uma Tabela de Distribuição de 
Frequências Com Valores Simples Absolutas e Simples Percentuais e Também Acumuladas 
Abaixo E Acima De Absolutas E Porcentuais lembrando Que Pode Ser Com ou Sem  Intervalos 
de Classes; 

viii) Construa ou Represente Os dados Da Série Estatística Geometricamente Através De Pontos,  Um 
Gráfico De hastes Ou Bastão ou um Histograma e um Polígono de Frequências  Para As 
Frequências Simples Absolutas e Para As Frequências Simples Percentuais No Mesmo Diagrama, 
bem Como um Histograma e um Polígono de Frequências ou Ogiva De Galton para as 
Frequências Acumuladas Absolutas e Porcentuais Abaixo De e Acima de, e um diagrama de ramos 
e folhas; 

ix) Descreva a forma da distribuição para o gráfico de pontos, bastão ou histograma construído na 
letra h como simétrica, uniforme, assimétrica à esquerda, assimétrica à direita ou nenhuma dessas 

x) Calcule A Média Aritmética Simples ou Ponderada da Distribuição (�̄�). Diga O Que Significa 
Este Valor Ou Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xi) Cheque que ∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑛
𝑖=1 = 0;  

xii) Se for multiplicado cada valor por 2, para se obter a nova média, qual será o valor para essa 
amostra? Qual é o novo valor da moda, da mediana, da variância e do desvio padrão? Obtenha a 
média geométrica e a média harmônica. Daqui em Diante Ponha a Unidade de Medida em Todas 
as Medidas Estatísticas Dimensionais; 

xiii)  

xiv) Determine a Mediana da Distribuição (Md). Diga O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

xv) Obtenha o Valor da Moda dos Dados (Mo). Diga O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

xvi) Determine o Valor da Amplitude Total dos Dados (At). Diga O Que Significa Este Valor Ou 
Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xvii) Determine o Valor do Desvio Padrão Desta Série Estatística (S). Diga O Que Significa Este Valor 
Ou Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xviii) Calcule o Valor do Erro Padrão Média Desta Série[𝑆(�̄�)]. Diga O Que Significa Este Valor Ou 

Melhor, interprete o Resultado Obtido; 

xix) Calcule O Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição (CV). Diga O Que Significa Este 
Valor Ou Melhor, Interprete o Valor Obtido; 

xx) Quantas Moscas Tem Duração de vida de no Máximo 2 Segundos? 
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xxi) Qual a Porcentagem de moscas Cuja Duração de Vida é de No Mínimo 1 Segundo? 

xxii) Qual o número de morcegos com peso maior ou igual ou de no mínimo 500 gramas? 

xxiii) o) Calcule e interprete as medidas de: COEFICIENTE MOMENTO DE ASSIMETRIA, 
COEFICIENTE QUARTIL DE ASSIMETRIA, COEFICIENTE DE ASSIMETRIA ENTRE 
OS PERCENTIS 10 E 90, GRAU DE ASSIMETRIA DE BOWLEY, COEFICIENTE 
PERCENTÍLICO DE CURTOSE e o COEFICIENTE MOMENTO DE CURTOSE. Construa 
o esquema dos cinco números de um conjunto de dados, o qual consiste na menor observação, 
no primeiro quartil, na mediana (segundo quartil), no terceiro quartil e na maior observação, 
inscritos do menor para o maior. Em símbolos, o esquema dos cinco números é dado por: 

xxiv) MÍNIMO xxv) Q1 xxvi) Md xxvii) Q3 xxviii) MÁXIMO 

 

97) Consumo de proteínas em Países Europeus: A Tabela a seguir contém para cada um de vários países 
da Europa, estimativas do   consumo diário de proteína em gramas per capita por tipo de alimento. Neste 
caso específico determine as seguintes medidas com os dados não agrupados, e faça uma comparação 
entre os valores das medidas estatísticas fazendo comentários pertinentes a cada série estatística. 

i) A média aritmética 

ii) A média geométrica; 

iii) A média harmônica; 

iv) A mediana 

v) A moda 

vi) A amplitude total 

vii) A variância 

viii) O desvio padrão 

ix) O erro padrão da média 

x) O coeficiente de variação de Pearson (C.V.) 
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Tabela 1: Consumo diário de proteína (em gramas peг capita) para países europeus, por tipo de alimento. 
Mossoró, RN, 2022. 

 

País 

 

Carne 

Porco 
e aves 

 

Ovos 

 

Leite 

 

Peixe 

 

Cereais 

 

Amido 

 

Nozes 

Frutas e 
vegetais 

Albânia 10,1 1,4 0,5 8,9 0,2 42,3 0,6 5,5 1,7 

Áustria 8,9 14,0 4,3 19,9 2,1 28,0 3,6 1,3 4,3 

Bélgica/Luxemburgo 13,5 9,3 4,1 17,5 4,5 26,6 5,7 2,1 4,0 

Bulgária 7,8 6,0 1,6 8,3 1,2 56,7 1,1 3,7 4,2 

Tchecoslováquia 9,0 11,4 2,8 12,5 2,0 34,3 5,0 1,1 4,0 

Dinamarca 10,6 10,8 3,0 25,0 9,9 21,9 4,8 0, 2,4 

Alemanha Oriental 8,4 11,6 3,0 11,1 5,4 24,6 6,5 0,8 3,6 

Finlândia 9,5 4,9 2,7 33,7 5,8 26,3 5,1 1,0 1,4 

França 18,0 9,9 3,3 19,5 5,0 28,1 4,8 2,4 6,5 

Grécia 10,2 3,0 2,8 17,6 5,9 41,7 2,2 7,8 6,5 

Hungria 5,3 12,4 2,9 9,0 0,3 40,1 4,0 5,4 4,2 

lrlanda 13,9 10,0 4,0 25,8 2,2 24,0 6,2 1,6 2,9 

ltália 9,0 5,1 2,9 13,0 3,4 36,8 2,1 4,3 6,0 

Holanda 9,5 13,6 3,6 23,4 2,5 22,4 4,2 1,8 3,7 

Noruega 9,4 4,0 2,0 23,3 9,7
  

23,0 4,6 1,6 2,0 

Polônia 6,9 10,2 2,0 19,3 3,0 36,1 5,9 2,0 6,6 

Portugal 6,2 3,7 1,1 4,9 14,2 27,0 5,9 4,7 7,9 

Romênia 6,2 6,3 1,5 11,1 1,0 49,6 3,1 5,3 2,8 

Espanha 7,1 3,4 3,1 8,6 7,0 29,2 5,7 5,9 7,2 

Suécia 9,9 7,8 3,5 24,7 7,5 19,5 3,7 1,4 2,0 

Suíça 13,1 10,1 3,1 23,8 2,3 25,6 2,8 2,4 4,9 

Reino Unido 17,4 5,7 4,7 20,6 4,3 24,3   4,7 3,4 3,3 

Rússia 9,3 4,6 2,1 16,6 3,0 43,6 6,4 3,4 2,9 

Alemanha ocidental 11,4 12,5 4,1 18,8 3,4 18,6 5,2 1,5 3,8 

lugoslávia 4,4 5,0 1,2 9,5 0,6 55,9 3,0 5,7 3,2 

 

98) Pesquisadores do IBRASAM Desejam Estudar o Comportamento da Variável Número de Ovos 
Inviáveis de Caramujos (Biomphalaria taenagophila) em Ambiente Poluído do Rio Mossoró, na Cidade de 
Mossoró, RN, Durante o Ano de 2011. Para Isso Tomou-se Uma Amostra de n = 50 Caramujos, 
Obtendo-se os Seguintes Resultados. 
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Tabela 2: Dados Brutos Referentes ao Número de Ovos Inviáveis de Caramujos (Biomphalaria taenagophila) 
em Ambiente Poluído do Rio Mossoró, Coletados na Cidade de Mossoró, RN, 2011. 

 

9 3 3 0 4 4 4 2 4 1 

3 2 7 4 7 1 7 10 3 7 

3 2 2 4 7 7 7 9 7 3 

3 1 1 1 0 0 0 0 9 9 

9 10 10 10 4 4 2 2 3 3 

 

DADOS BRUTOS: 
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DADOS EM ROL: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

Pede-se: 

i) Classifique ou Diga se a População Desses Dados É: População Finita, População Infinita, 
População Real, População Hipotética, População Objeto de Estudo, ou População Acessível Ou 
Amostrada;  

ii) Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo; 

iii) Qual é o Tipo de Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada?; 

iv) Qual é a Unidade de Medida Dos Valores Registrados?; 

v) Qual é Valor do Tamanho da Amostra n?;  

vi) O Que Significa HIPÓTESE TABULAR BÁSICA, Ela Se Aplica aos dados ou Agrupamento Da 
Série Estatística; 

vii) Organize Os dados Brutos Em ROL e responda todas as questões a seguir Com Os dados Não 
Agrupados e Com Os dados agrupados, Conforme For o Caso particular do agrupamento ou da 
Série Estatística. Caso Julgue Necessário, Agrupe os Valores Em Uma Tabela de Distribuição de 
Frequências Com Valores Simples Absolutas e Simples Percentuais e Também Acumuladas 
Abaixo E Acima De Absolutas E Porcentuais lembrando Que Pode Ser Com ou Sem Intervalos 
de Classes; 

viii) Construa ou Represente Os dados Da Série Estatística Geometricamente Através De Pontos,  Um 
Gráfico De hastes Ou Bastão ou um Histograma e um Polígono de Frequências  Para As 
Frequências Simples Absolutas e Para As Frequências Simples Percentuais No Mesmo Diagrama, 
bem Como um Histograma e um Polígono de Frequências ou Ogiva De Galton para as 
Frequências Acumuladas Absolutas e Porcentuais Abaixo De e Acima de e um diagrama de ramos 
e folhas; 

ix) Descreva a forma da distribuição para o gráfico de pontos, bastão ou histograma construído na 
letra h como simétrica, uniforme, assimétrica à esquerda, assimétrica à direita ou nenhuma dessas 
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x) Calcule A Média Aritmética Simples ou Ponderada da Distribuição (�̄�). Diga O Que Significa 
Este Valor Ou Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xi) Cheque que ∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑛
𝑖=1 = 0;  

xii) Se for multiplicado cada valor por 2, para se obter a nova média, qual será o valor para essa 
amostra? Qual é o novo valor da moda, da mediana, da variância e do desvio padrão? Obtenha a 
média geométrica e a média harmônica. Daqui em Diante Ponha a Unidade de Medida em Todas 
as Medidas Estatísticas Dimensionais; 

xiii) Determine a Mediana da Distribuição (Md). Diga  O  Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

xiv) Obtenha o Valor da Moda dos Dados (Mo). Diga O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

xv) Determine o Valor da Amplitude Total dos Dados (At). Diga  O Que Significa Este Valor Ou 
Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xvi) Determine o Valor do Desvio Padrão Desta Série Estatística (S). Diga O Que Significa Este Valor 
Ou Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xvii) Calcule o Valor do Erro Padrão Média Desta Série[𝑆(�̄�)]. Diga O Que Significa Este Valor Ou 

Melhor, interprete o Resultado Obtido; 

xviii) Calcule O Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição (CV). Diga O Que Significa Este 
Valor Ou Melhor, Interprete o Valor Obtido; 

xix) Quantas Moscas Tem Duração de vida de no Máximo 2 Segundos? 

xx) Qual a Porcentagem de moscas Cuja Duração de Vida é de No Mínimo 1 Segundo? 

 

 

99) Pesquisa antropométrica. A Tabela 3 A seguir apresenta um conjunto de dados brutos de uma 
pesquisa antro pométrica realizada com mulheres cuja idade está acima de 60 anos, conduzido em 
Mossoro, RN, Brasil em 2021.  

Neste exemplo cada observação, elemento ou indivíduo é uma mulher acima de 60 anos, e as variáveis 
(ou características) são: 

• Categoria, sendo A = ativa e S = sedentária 

• ldade, em anos 

• Peso, medido em kg 

• Altura, medida em cm 

• ĺndice de Massa Corporal (lMC), que é a seguinte razão: peso / (altura em metros)2 

• Classe segundo o lMC: normal ou sobrepeso 

• Circunferência da cintura, medida em cm 

• Circunferência do quadril, medida em cm 

• Relação cintura/quadril (RCQ), adimensional 

• Classe segundo a RCQ, sendo PR = pequeno risco, MR = médio risco e GR = grande risco. 

• A primeira coluna mostra apenas um código de identificação de cada idosa. Neste exemplo temos: 

• 1 variável qualitativa nominal: categoria 

• 2 variáveis qualitativas ordinais: classe IMC e classe RCQ 
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• 1 variável quantitativa discreta: idade 

• 6 variáveis quantitativas contínuas: peso, altura, IMC, cintura, quadril e RCQ 

 

OBSERVAÇÃO: Apesar de idade ser uma contagem de tempo e o tempo ser algo eminente mente 
contínuo (o tempo não para...), aqui estamos considerando a idade em anos, que é a “parte inteira do 
tempo de vida”. Por isso a idade foi considerada como uma variável do tipo discreta. 

 

 

Ident 

 

Categ. 

 

Idade 

Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 

(kg/m2) 
Classe IMC 

Cintura 
(cm) 

Quadril 
(cm) 

 

RCQ 

Classe 
RCQ 

lD1 A 61 58,2 154,0 24,5 normal 8 109 0,80 MR 

lD2 S 69 63,0 152,0 27,3 sobrepeso 89 104 0,86 GR 

lD3 S 61 70,1 158,0 28,1 sobrepeso 106 123 0,86 GR 

lD4 S 71 73,2 156,0 30,1 sobrepeso 110 122 0,90 GR 

lD5 A 63 58,6 152,0 25,4 sobrepeso 99 121 0,82 MR 

lD6 S 71 77,0 160,0 30,1 sobrepeso 125 132 0,95 GR 

lD7 S 72 76,2 165,0 28,0 sobrepeso 115 125 0,92 GR 

lD8 S 68 59,8 160,0 23,4 normal 85 103 0,83 MR 

lD9 A 66 64,3 155,0 26,8 sobrepeso 100 120 0,83 MR 

lD10 S 69 52,1 151,0 22,8 normal 74 83 0,89 GR 

lD11 S 72 62,0 156,0 25,5 sobrepeso 90 111 0,81 MR 

lD12 S 6 52,1 151,0 22,8 normal 76 90 0,84 MR 

lD13 S 63 58,0 157,0 23,5 normal 80 102 0,78 MR 

lD14 S 66 55,0 154,0 23,2 normal 78 96 0,81 MR 

lD15 S 63 50,1 157,0 20,3 normal 72 81 0,89 GR 

lD16 A 63 57,9 160,0 22,6 normal 78 90 0,87 GR 

lD1 A 60 58,2 156,0 23,9 normal 80 108 0,74 PR 

lD18 A 6 56,2 152,0 24,3 normal 76 95 0,80 MR 

lD19 A 71 68,6 159,0 27,1 sobrepeso 106 117 0,91 GR 

lD20 A 63 51,0 150,0 22, normal 71 83 0,86 GR 

lD21 A 60 53,4 150,0 23, normal 76 89 0,85 MR 

lD22 A 69 61,3 154,0 25,8 sobrepeso 89 106 0,84 MR 

lD23 A 64 53,2 158,0 21,3 normal 73 86 0,85 MR 

lD24 A 63 54,6 150,0 24,3 normal 80 108 0,74 PR 

lD25 A 66 56,2 152,0 24,3 normal 84 110 0,76 PR 

lD26 A 71 60,3 156,0 24,8 normal 82 99 0,83 MR 

lD2 A 64 54,7  158,0 21,9 normal 76 95 0,80 MR 

lD28 A 70 60,0 160,0 23,4 normal 81 104 0,78 MR 
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Continuação 

 

Ident 

 

Categ. 

 

Idade 

Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 

(kg/m2) 
Classe IMC 

Cintura 
(cm) 

Quadril 
(cm) 

 

RCQ 

Classe 
RCQ 

lD29 A 63 51,3 154,0 21,6 normal 76 89 0,85 MR 

lD30 A 66 50,0 153,0 21,4 normal 76 87 0,87 GR 

lD31 A 64 49,8 150,0 22,1 normal 72 106 0,68 PR 

lD32 A 69 55,2 156,0 22, normal 81 98 0,83 MR 

lD33 A 69 58,2 160,0 22, normal 78 90 0,87   GR 

lD34 S 64 51,6 156,5 21,1 normal 76 87 0,87 GR 

lD35 S 63 62, 153,0 26,8 sobrepeso 90 103 0,8 GR 

lD36 S 72 75,6 165,0 27,8 sobrepeso 98 110 0,89 GR 

lD37 S 73 65,2 154,0 27,5 sobrepeso 96 110 0,87 GR 

lD38 S 68 61,8 152,0 26, sobrepeso 82 93 0,88 GR 

lD39 S 71 64,3 150,0 28,6 sobrepeso 78 89 0,88 GR 

lD40 S 72 59,2 153,0 25,3 sobrepeso 73 82 0,89 GR 

lD41 A 69 63,4 163,0 23,9 normal 93 120 0,78 MR 

lD42 S 68 66,0 160,0 25,8 sobrepeso 90 11 0, 7 PR 

lD43 S 68 61, 158,0 24, normal 90 116 0,78 MR 

lD44 S 73 68,2 155,0 28,4 sobrepeso 107 120 0,89 GR 

lD45 S 79 60,1 160,0 23,5 normal 92 110 0,84 MR 

 

100) Pesquisadores da EMBRAZAM Pretendem Estudar o Comportamento da Variável Referente as 
Alturas de Plantas de Milho (Zea mays L.) em Centímetros, Coletados Num Experimento Aleatório 
Conduzido na Localidade de Alagoinhas na Zona Rural da Cidade de Mossoró, RN, Durante o Ano de 
2011. Para Isso Tomou-se Uma Amostra de n = 102 Observações, Obtendo-se os Seguintes Resultados. 
Determine: 

a) O tipo ou Natureza Dessa Variável Sob Estudo; 

b) Organize os Dados em Rol; 

c) Agrupe os Dados em Uma Tabela ou Distribuição de Frequências Mostrando as Frequências Absolutas 
e Porcentuais Simples e Acumuladas Abaixo “de” e Acima “de”, Interprete a Série Dos  Dados;  

d) Faça Uma Representação Gráfica Para os Dados das Freqüências Simples (Histograma e Polígono de 
Frequências), e Outro Para as Freqüências Acumuladas Abaixo “de” (Histograma e Polígono de 
Frequências Acumuladas ou Ogiva de Galton Crescente) e Outro Para as Frequências Acumuladas Acima 
“de” (Histograma e Polígono de Frequências Acumuladas ou Ogiva de Galton Decrescente). Faça a 
Interpretação dos Gráficos e Construa um diagrama de ramos e folhas; 

e) Determine a Média Aritmética Ponderada [𝑋] (Altura Média das Plantas de Milho em Centímetros) 

Desses Dados, Utilizando os Dados não Agrupados e os Dados Agrupados, Ponha a Unidade de Medida 
em Todas as Medidas Estatísticas Dimensionais Que é Centímetros (cm); 

f) Calcule a Mediana [𝑀𝑑] Desses Dados, Utilizando os Dados Não Agrupados e os Dados Agrupados;   

g) Obtenha a Moda [𝑀𝑜] Dessas Séries de Dados, Utilizando os Dados Não Agrupados e os Dados 
Agrupados;   
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h) Determine a Amplitude Total ou Range [𝐴𝑡] Dessas Observações, Utilizando os Dados Não 
Agrupados e os Dados Agrupados;   

i) Determine a Variância [𝑆2] Dessas Distribuições de Valores, Utilizando os Dados Não Agrupados e 
os Dados Agrupados;   

j) Estime o Desvio Padrão [𝑆] Desses Dados, Usando os Dados Não Agrupados e os Dados Agrupados; 

k) Determine o Erro Padrão da Média [𝑆(𝑋)] Desses Dados, Utilizando os Dados Não Agrupados e os 

Dados Agrupados; 

l) Determine o Coeficiente de Variação de Pearson [𝐶. 𝑉. = 𝐶. 𝑉.𝑃 ] Desses Dados, Utilizando os Dados 
Não Agrupados e os Dados Agrupados; 

m) Compare os Resultados das Medidas Estatísticas Obtidas Para os Dados Agrupados e Para os Dados 
Não Agrupados, Existem Diferenças? Erros de Agrupamento?  Discuta Sob o Ponto de Vista Estatístico 
e Prático; 

n) Obtenha também diagramas em caixas, boxplot, desenho esquemático ou box-and-wiskers, aplique o 
controle de Charlier e correção de Sheppard. Calcule os coeficientes ou índices de assimetria e curtose 
Pearson, o coeficiente momento de assimetria e de curtose. 

o) Calcule e interprete as medidas de: COEFICIENTE MOMENTO DE ASSIMETRIA, 
COEFICIENTE QUARTIL DE ASSIMETRIA, COEFICIENTE DE ASSIMETRIA ENTRE OS 
PERCENTIS 10 E 90, GRAU DE ASSIMETRIA DE BOWLEY, COEFICIENTE PERCENTÍLICO 
DE CURTOSE e o COEFICIENTE MOMENTO DE CURTOSE. Construa o esquema dos cinco 
números de um conjunto de dados, o qual consiste na menor observação, no primeiro quartil, na mediana 
(segundo quartil), no terceiro quartil e na maior observação, inscritos do menor para o maior. Em 
símbolos, o esquema dos cinco números é dado por: 

MÍNIMO Q1 Md Q3 MÁXIMO 
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Tabela 2: Dados Brutos Referentes às Alturas de 102 Plantas de Milho (Zea mays L.) em Centímetros, 
Coletados Num Experimento Aleatório Conduzido na Localidade de Alagoinhas na Zona Rural da 
Cidade de Mossoró, RN, Brasil, em 2021. 

66 67 63 72 73 73 

64 70 65 72 70 67 

69 68 64 69 71 68 

63 66 64 72 66 69 

68 62 64 61 68 70 

68 63 62 63 73 76 

70 65 65 65 69 70 

63 65 64 74 69 72 

66 67 71 68 68 70 

67 64 68 71 72 69 

68 63 70 70 70 74 

62 62 67 71 69 72 

66 64 72 72 66 74 

67 67 68 72 69 71 

66 67 73 74 70 72 

64 67 73 70 73 70 

60 69 70 72 68 71 
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Dados em Rol: 
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Tabela ou Distribuição de Frequências, Seriação ou série estatísticas heterógrada: 

CLASSES 

(Altura de 
Plantas de 
Milho em 

Centímetros) 

CONTAGEM fi Xi Fac Fac Fr Frac Frac F%=Fp Fpac Fpac 

[ ----------- )                

[ ----------- )              

[ ----------- )              

[------------)               

[- ---------- )              

[- ---------- )            

[- ---------- )            

[- ---------- )            

[- ---------- )            

TOTAL --------------  ----
- 

----- -----  ----- -----  ----- ----- 

 

Tabela ou Distribuição de Frequências ou Seriação: 

Classes 

(Altura de Plantas de 
Milho em Centímetros) 

Contagem fi 𝒇𝒂𝒄. ↓ Xi Xi fi 𝑿𝒊
𝟐 𝑿𝒊

𝟐 fi 

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

[-----------------)        

Total   -------- --------  --------  
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101) Dados os conjuntos de dados abaixo, calcule a média aritmética, a média geométrica e a média 
harmônica, a mediana e a moda e compare seus valores entre si. 

i) {3,5,2,1,4,7,9} 

ii) {6,12,15,7,10} 

iii) {10,5,11,8,15,4,16,5,20,5,13,6} 

iv) {3/5,9/16,7/8,5/6,7/10,15/22,3/7} 

 

102) O salário médio dos funcionários de uma agroindústria é de R$ 1200,00, o desvio padrão é R$ 
250,00. Todos os funcionários desse estabelecimento receberam um abono de R$ 300,00. Qual a nova 
média e o novo desvio padrão dos salários da empresa. 

 

103) Em uma empresa agrícola trabalham 4 Engenheiros Agrônomos, 2 Médicos Veterinários, 1 
Zootecnista, 1 Engenheiro Agrícola e 1 Engenheiro de Pesca, que ganham respectivamente R$ 1510,00, 
R$ 1600,00, R$ 1460,00, R$1530,00 e R$ 1632,00. Qual o valor do salário médio desses funcionários. 

 

104) Foi realizado na região Oeste do Rio Grande do Norte, no município de Mossoró, em 2002, um 
levantamento da produtividade leiteira diária de 20 produtores rurais, atendidos pelo plano 
governamental “Leite Para Todos”. Os resultados dos intervalos de parto (em meses) dos 20 produtores 
estão apresentados a seguir. 

 

 11,80 11,90 12,00 12,30 12,80 12,99 13,10 13,50 13,80 14,10 

 14,55 14,65 14,70 15,00 15,10 15,20 15,50 15,80 15,90 15,96 

 

i) Obtenha as seguintes estimativas das medidas de dispersão: 

ii) Amplitude total 

iii) Variância e desvio padrão 

iv) Coeficiente de variação 

v) Erro padrão da média 

vi) Em cada casa anterior comentar, sobre o significado da estimativa obtida e sobre a forma que 
devem ser aplicadas. 

vii) Construa um diagrama de ramos e folhas; 

viii) Se cada dado for dividido por 12, para se obter o intervalo de partos em anos, qual será os novos 
valores da amplitude, variância, desvio padrão, CV e erro padrão da média? 

 

105) Em uma região, a temperatura média em um certo período é 240 C e a pressão média é de 750 mm. 
O desvio padrão é usado para medir a variação da temperatura e das pressões. O desvio padrão das 
temperaturas é de 2,50 C e o desvio padrão das pressões é de 28 mm. Em relação a que fenômeno a 
variabilidade é maior? Explique. 

 

106) Para o conjunto de valores A={-5,-3,-1,-1,0,0,0,0,0,1,2,1,1,3,5}, determine as seguintes medidas com 
os dados não agrupados e com os dados Agrupados sem intervalos de Classes. 

i) A média aritmética 
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ii) A média geométrica; 

iii) A média harmônica; 

iv) A mediana 

v) A moda 

vi) A amplitude total 

vii) A variância 

viii) O desvio padrão 

ix) O erro padrão da média 

x) O coeficiente de variação de Pearson (C.V.) 

 

Construa um diagrama de ramos e folhas; 

 

107) Se o valor do CV de uma amostra com dez elementos (n = 10), cuja média aritmética é igual a 50, 
tem um valor de 20%, qual é o valor do seu desvio padrão? 

 

108) Qual é a soma total dos elementos de uma amostra com 30 observações, cuja média aritmética é 
igual a 10.   

 

109) Calcule quando possível a média aritmética, a média geométrica a média harmônica simples e 
ponderada, a mediana, a moda, a amplitude total, a variância, o desvio padrão, o erro padrão da média e 
o coeficiente de variação das cinco distribuições de dados abaixo, e compare os resultados das medidas 
entre a séries A e B, A e C, B e C, além da D com a E, fazendo comentários sobre a localização, posição 
ou tendência central, a dispersão ou variabilidade absoluta e relativa, a assimetria e a curtose. 

 

     A: {0;2;3;3;5;5;5;5;6;7;9;10};  

     B: {-4;-3;0,;1;,2;2;2;2;2;2;2;8}; 

     C: {5;6;8;9;9;9;9;12;14;18;18;20}; 

     D: {1,23;1,86;2,56;3,87;3,91;4,01;4,59;5,12;6,46; 6,20} 

     E: {0,23;0,56;1,56;1,87;2,20;3,45;3,62;3,85;4,58;5,02} 

 

110) Em uma distribuição de freqüências obtiveram-se os seguintes resultados: 

n = 9; ∑ 𝑋𝑖
10
𝑖=1 = 300; ∑ 𝑋𝑖

210
𝑖=1 = 20000, determine: a média aritmética, a variância, o desvio padrão, o 

erro padrão da média e o coeficiente de variação de PEARSON. 

 

111) Considere os Valores Numéricos dos seguintes dados mostrados a seguir, os quais representam o 
tempo de vida, em segundos, de 100 moscas drosófilas submetidas a um novo Tipo Comercial de SPRAY 
em um experimento de laboratório controlado, Conduzido Em Mossoró, RN, Brasil Em 2021. 

17 20 10 9 23 13 12 19 18 24  

12 14 6 9 13 6 7 10 13 7 

 16 18 8 13 3 32 9 7 10 11  

13 7 18 7 10 4 27 19 16 8  
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7 10 5 14 15 10 9 6 7 15 

4 6 5 9 8 12 15 16 20 21 

20 18 16 14 13 10 9 7 9 8  

13 12 10 9 8 7 6 5 4 3  

15 14 16 17 19 20 13 12 11 14  

25 20 23 22 19 18 16 15 12 11 

 

i) O tipo ou Natureza Dessa Variável Sob Estudo; 

ii) Organize os Dados em Rol; 

iii) Agrupe os Dados em Uma Tabela ou Distribuição de Frequências Mostrando as Frequências 
Absolutas e Porcentuais Simples e Acumuladas Abaixo “de” e Acima “de”, Interprete a Série Dos  
Dados;  

iv) Faça Uma Representação Gráfica Para os Dados das Freqüências Simples (Histograma e Polígono 
de Frequências), e Outro Para as Freqüências Acumuladas Abaixo “de” (Histograma e Polígono 
de Frequências Acumuladas ou Ogiva de Galton Crescente) e Outro Para as Frequências 
Acumuladas Acima “de” (Histograma e Polígono de Frequências Acumuladas ou Ogiva de Galton 
Decrescente). Faça a Interpretação dos Gráficos e Construa um diagrama de ramos e folhas; 

v) Determine a Média Aritmética Ponderada [𝑋] (Altura Média das Plantas de Milho em 

Centímetros) Desses Dados, Utilizando os Dados não Agrupados e os Dados Agrupados, Ponha 
a Unidade de Medida em Todas as Medidas Estatísticas Dimensionais Que é Centímetros (cm); 

vi) Calcule a Mediana [𝑀𝑑] Desses Dados, Utilizando os Dados Não Agrupados e os Dados 
Agrupados;   

vii) Obtenha a Moda [𝑀𝑜] Dessas Séries de Dados, Utilizando os Dados Não Agrupados e os Dados 
Agrupados;   

viii) Determine a Amplitude Total ou Range [𝐴𝑡] Dessas Observações, Utilizando os Dados Não 
Agrupados e os Dados Agrupados;   

ix) Determine a Variância [𝑆2] Dessas Distribuições de Valores, Utilizando os Dados Não Agrupados 
e os Dados Agrupados;   

x) Estime o Desvio Padrão [𝑆] Desses Dados, Usando os Dados Não Agrupados e os Dados 
Agrupados; 

xi) Determine o Erro Padrão da Média [𝑆(𝑋)] Desses Dados, Utilizando os Dados Não Agrupados 

e os Dados Agrupados; 

xii)  

xiii) Determine o Coeficiente de Variação de Pearson [𝐶. 𝑉.= 𝐶. 𝑉.𝑃 ] Desses Dados, Utilizando os 
Dados Não Agrupados e os Dados Agrupados; 

xiv) Compare os Resultados das Medidas Estatísticas Obtidas Para os Dados Agrupados e Para os 
Dados Não Agrupados, Existem Diferenças? Erros de Agrupamento?  Discuta Sob o Ponto de 
Vista Estatístico e Prático; 

xv) Obtenha também diagramas em caixas, box plot, desenho esquemático ou box-and-wiskers, 
aplique o controle de Charlier e correção de Sheppard. Calcule os coeficientes ou índices de 
assimetria e curtose Pearson, o coeficiente momento de assimetria e de curtose. 

xvi) Calcule e interprete as medidas de: COEFICIENTE MOMENTO DE ASSIMETRIA, 
COEFICIENTE QUARTIL DE ASSIMETRIA, COEFICIENTE DE ASSIMETRIA ENTRE 
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OS PERCENTIS 10 E 90, GRAU DE ASSIMETRIA DE BOWLEY, COEFICIENTE 
PERCENTÍLICO DE CURTOSE e o COEFICIENTE MOMENTO DE CURTOSE. Construa 
o esquema dos cinco números de um conjunto de dados, o qual consiste na menor observação, 
no primeiro quartil, na mediana (segundo quartil), no terceiro quartil e na maior observação, 
inscritos do menor para o maior. Em símbolos, o esquema dos cinco números é dado por: 

xvii) MÍNIMO xviii) Q1 xix) Md xx) Q3 xxi) MÁXIMO 

 

 

 112) Exemplo 5: Sejam DOIS Eventos Aleatórios A e B, Obtidos Em Um Experimento (Ensaio) 
Aleatório Conduzido Na Cidade De Mossoró, RN, Durante o Ano de 2021. Cujas Probabilidades De 
Ocorrência São Mostradas A Seguir. 

 

  P(AUB)= 0,90;  

  P(A) = SUA IDADE/100;  

  P(B) = X =? 

 

Observação: Justifique Suas Respostas Baseado Na Teoria Estatística e Na Teoria   Probabilística.  

 

Responda:  

i) Defina Teoria Probabilística!;  

ii) Qual é O Fundador Ou Criador Desse Ramo Matemático?, 

iii) Qual a Importância da Teoria Probabilística na Ciência Estatística? 

iv) Considere Os Eventos Aleatórios A e B Citados Anteriormente Como Sendo Mutuamente 
Exclusivos. Calcule: 

v) P(B) 

vi) P(Bc) 

vii) P(AUB) 

viii) P(A∩B) 

ix) P(A∩Bc) 

x) Considere Agora Os Eventos Aleatórios A e B Citados Anteriormente Como Sendo 
Estatisticamente Independentes. Determine: 

xi) P(B); 

xii) P(Bc); 

xiii) P(Ac∩Bc); 

xiv) P(A/B);  

xv) Nesta Mesma Questão, Se A ⸦ B Quanto Vale P(B)?. 

 

113) Exemplo 6: A poluição dos rios nos Estados Unidos é um problema que ocorre há muitos anos. 
Considere os seguintes eventos:  

A = {O rio é poluído.}  

B - {Uma amostra da água testada detecta poluição.}  
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C= {A pesca é permitida.}  

 

Sabendo que as seguintes probabilidades são conhecidas: 

 

P(A) = 0,3, P(B/A) = 0,75, P(B /Ac) = 0,20, P (C/A∩B) = 0,20, P(C/Ac∩ B) = 0,15,  

P (C/A∩Bc) = 0,80, e P (C/Ac∩Bc) = 0,90. 

i) Determine P(A∩B∩C); 

ii) Determine P{Bc∩C); 

iii) Determine P{C); 

iv) Determine a probabilidade de o rio ser poluído, dado que a pesca é permitida e a amostra testada 
não detectou poluição. 

 

114) Seja os conjuntos de dados a seguir: 

   𝑋 =  {2, 4, 4, 3, 2} 

   𝑌 =  {1, 2, 3, 6, 7} 

Obtenha:  

                         

1.1 ∑ 𝑋𝑗
4
𝑗=1          1.2. ∑ 𝑌𝑗

5
𝑗=1

    

         

1.3  ∑ 4𝑋𝑗
25

𝑗=1       1.4. ∑ 𝑋𝑗
5
𝑗=1 𝑌𝑗

    

   

1.5.   ∑ (3𝑋𝑗 + 2𝑌𝑗)
5
𝑗=1     1.6. ∑ 𝑋𝑗

4
𝑗=1 𝑌𝑗 + ∑ 𝑌𝑗

24
𝑗=1

  

   

           1.7.    ∏ 𝑋𝑖
5
𝑖=1                                                               1.8.  ∏ 𝑋𝑖

5
𝑖=1 𝑌𝑖  

 

           1.9.    ∏ 2𝑋𝑖
5
𝑖=1                                                             1.10. Log(∏ 𝑌𝑖

5
𝑖=1 ) 

 

115) Determine o número de termos (NT) do produtório ∏ 𝑊𝑗
𝑚
𝑗=1 . 

i) NT = Ls – Li + 1 (sem restrição) 

ii) NT = Ls – Li + 1 – r (com restrição) 

 

116) O que significa a notação somatório e para que é utilizada? 

 

117) Exemplo Sendo, X = {7, 3, 9, 5, 6} e Y = {3, 2, 8, 1, 1}, Calcule as seguintes somas. 

i) ∑𝑋 

 

ii) ∑𝑌 iii) ∑𝑋
2
 iv) ∑𝑌

2
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v) ∑𝑋𝑌 vi) ∑(𝑋 + 2) vii) ∑(𝑋 + 𝑌)  viii) ∑(𝑋 − 2) 

 

ix) ∑(𝑋 + 1)(𝑌 − 3) x) ∑(𝑋 + 2)2 xi) 
∑(𝑋+4)

∑(𝑌+4)
 xii) ∑(

𝑋+4

𝑌+4
) 

xiii) ∑(𝑋 − 𝑌) xiv) ∑(
𝑋

𝑌
) xv) ∑(

𝑌

𝑍
)  

 

118) Com os dados do exercício anterior, mostre que. 

i) ∑(𝑋 + 𝑌) = ∑𝑋 + ∑𝑌; 

ii) ∑(𝑋 − 𝑌) = ∑𝑋 − ∑𝑌; 

iii) (∑𝑋)2 ≠ ∑𝑋
2
; 

iv) (∑𝑌)2 ≠ ∑𝑌
2
; 

v) ∑(𝑋 ∙ 𝑌) = ∑𝑋 ∙ ∑𝑌; 

vi) ∑(
𝑋

𝑌
) ≠

∑𝑋

∑𝑌
 

viii) ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗
5
𝑗=1

5
𝑖=1 = ∑ 𝑋𝑖 . ∑ 𝑌𝑗

5
𝑗=1

5
𝑖=1  

 

119) Sendo, 𝑋 =  {7, 2, 9} e 𝐾 =  10, Mostre que ∑ 𝐾𝑋𝑖
3
𝑖=1 =  𝐾 ∑ 𝑋𝑖

3
𝑖=1   

 

120) Desenvolver os somatórios: 

i) ∑ 95
𝑖=1                                         iv) ∑ 6𝑖8

𝑖=2  

ii) ∑ 2008
𝑖=3                                    v) ∑ 𝑖34

𝑖=−2  

iii)∑ 𝑋8−16
𝑖=0                                   vi) ∑ 5𝑋𝑗𝑌𝑗

5
𝑗=1           

 

121) Exprimir cada uma das seguintes somas, mediante o emprego da notação de somatório: 

i) (𝑋1 + 2)
2 + (𝑋2 + 2)

2 + (𝑋3 + 2)
2 + (𝑋4 + 2)

2; 

ii) 𝑚1𝑋(𝑌1– 𝑏)
2 +𝑚2𝑋(𝑌2– 𝑏)

2 +⋯+𝑚10𝑋(𝑌10– 𝑏)
2; 

iii) 
𝑋1𝑌1+𝑋2𝑌2+⋯+𝑋7𝑌7

𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋7
 

iv) (
𝑋1

𝑌1
− 4)

3

+ (
𝑋2

𝑌2
− 4)

3

+. . . (
𝑋15

𝑌15
− 4)

3

 

v) (4𝑥1– 2𝑦1) + (4𝑥2– 2𝑦2) +⋯+ (4𝑥𝑛–2𝑦𝑛) 

 

122) De acordo com a tabela abaixo, calcule: 
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a) (∑ 𝑋𝑖
5
𝑖=1 ) ∙ (∑ 𝑌𝑗

4
𝑗=1 );               b) ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗

4
𝑗=1

5
𝑖=1 ; 

c)  ∑ 𝑋𝑖
23

𝑖=1 ;                                   d) ∑ 𝑌𝑖
24

𝑗=1 ; 

 

Tabela: Valores fictícios de duas variáveis quantitativas 𝑋𝑖 , 𝑌𝑗 . 

 

 

123) Calcular os seguintes somatórios: 

i) ( )
4

1

2
i

i

X
=

 
+ 

 
  para 𝑋 =  {2, 3, 4, 5} 

ii) ( )
4 2

1

2
i

i

X
=

 
+ 

 
  para 𝑋 =  {1, 2, 3, 4} 

124) Provar através de exemplos numérico que o número P de parcelas ou termos do somatório ∑𝑛𝑖=𝑎 é 

dado pela seguinte expressão 𝑃 =  𝑛 –  𝑎 +  1. 

 

125) Prove que o somatório de uma constante “K” é igual ao produto do número de termos pela 
constante. 

126) Desenvolver os seguintes somatórios: 

i) 
iY (i = 1, 2, ..., 8); 

ii) 
iV (i = 1, 2, ..., n); 

iii) 
iZ (i = 3, 4, ..., 9); 

iv) ∑𝑌𝑖  (i = 1, 2, ..., 100); 

v) ( )
i i

KV W − (i = 1, 2, ..., n) 

127) Qual o significado da notação produtório e para que é utilizada? 

 

128) Escrever sob a forma de produtório os seguintes produtos. 

 

𝑋𝑖 𝑌𝑗 

𝑋1 = 2 

𝑋2 = 4 

𝑋3 = 6 

𝑋4 = 8 

𝑋5 = 10 

𝑌1 = 1 

𝑌2 = 3 

𝑌3 = 5 

𝑌4 = 7 

-------- 

(∑𝑋𝑖

5

𝑖=1

) = ∑𝑌𝑗

4

𝑗=1

= 
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i) 2. 4. 8. 16. 32.  ... . 1024 

ii) 3. 6. 9 .12. 15.  ... . 60 

iii) 1. 3. 5. 7. 9. ... . 35 

iv) Y. Y .Y .Y . ... . Y [produto de “n” fatores iguais] 

v) 11. 22. 33. 44. 55. ... . nn 

vi) a2. a3. a4 . ... . ak 

vii) X1 . X2 . ... .X7 

viii) a1X1 . a2X2 . a3X3 . ... .anXn  

ix) 𝑋1
𝐹1 . 𝑋2

𝐹2 .⋯ . 𝑋𝑚
𝐹𝑚  

129) Mostrar que: 

i) 
=

k

i

a

icx
1

 = 

a
k

i
i

k

xc 









=1

; 

ii) ∏ 𝑖 = 𝑛!𝑛
𝑖=1 ; 

iii) 
==

=
n

i
i

n

i
i xx

11

loglog ; 

iv) ∏ 214
𝑖=1 = 1024; 

130) Desenvolver e calcular: 

i) ∏ (2𝑖 − 1)5
𝑖=2 ; 

ii) ∏ 3𝑖4
𝑖=1 ; 

iii) ∏ (2 −
1

𝑗
)6

𝑗=1 ; 

iv) ∏
3𝑖

𝑖−2

6
𝑖=3 ; 

v) 
=

−
3

1

3
)13(

i
ii ; 
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131) Verificar que: 

i) ∏ 𝑖 =
∏ 𝑖7
𝑖=1

∏ 𝑖2
𝑖=1

7
𝑖=3  

ii) ∏ 𝑖𝑚
𝑖=1 = 𝑚! 

132) Demonstre numericamente e algebricamente que ∑ (𝑋𝑗 − 𝑋)𝑛
𝑗=1 = 0. Use os dados do exemplo 

anterior para demonstrar numericamente. 

 

133) Defina e dê exemplos Dos seguintes termos: 

i) Experimento ou ensaio determinístico 

ii) Experimento ou ensaio aleatório 

iii) Ponto amostral 

iv) Espaço amostral ou espaço de resultados 

v) Espaço amostral equiprovável 

vi) Evento 

 

134) Seja U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, A = {1, 2, 3, 4}, B = {2, 4, 6, 8} e  C = {3, 4, 5, 6}. Determine os 
conjuntos abaixo e Mostre os Diagramas de Venn.  

a) AC                       c) (A∩C)C                      e) B – C                        g) BC 
b) A∩C                   d) AUB                          f) AC∩BC                      h) UC 

 

135) Quais destes conjuntos são iguais? Justifique sua resposta. 

{r, s, t}, {t, s, r}, {s, r, t}, {t, r, s} 

 

136) Defina, diferencie e dê as vantagens e desvantagens de: 

a) Probabilidade clássica ou a Priori 

b) Frequência relativa ou probabilidade empírica ou “a posteriori” 

c) Probabilidade subjetiva ou personalística 

d) Probabilidade moderna ou axiomática 

 

137) Por que estudamos Teoria de Probabilidade? 

 

138) Definir e dar exemplos do que sejam os eventos abaixo, ilustrando com o Diagrama de Venn: 

a) Mutuamente exclusivos 

b) Não mutuamente exclusivos 

c) Independentes 

d) Dependentes 

e) Coletivamente exaustivos 
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139) Qual é a probabilidade de ocorrer Inflação I ou Recessão R; se a probabilidade de inflação é 0,3; a 
probabilidade de recessão é 0,2 e a probabilidade de inflação e recessão é 0,06? 

 

140) Selecione aleatoriamente uma carta de um baralho comum de 52 cartas. 

Sejam: A = a carta é uma espada 

            B = a carta é uma figura, isto é, valete, dama ou rei 

Calcule: 

a) P(A) 

b) P(B) 

c) P(A∩B) 

d) P(AC) 

e) P(BC) 

f) P(A/B) 

 

141) Em um determinado colégio estadual, 20% dos alunos foram reprovados em Matemática, 10% em 
Química e 8% em Matemática e Química ao mesmo tempo. Um aluno é selecionado aleatoriamente. 

a) Se ele foi reprovado em Química, qual é a probabilidade de ele ter sido reprovado em Matemática? 

b) Se foi reprovado em Matemática, qual é a probabilidade de ter sido reprovado em Química? 

c) Qual é a probabilidade de ele ter sido reprovado em Matemática ou Química? 

 

142) As probabilidades de um marido e sua esposa estarem vivos daqui a 20 anos são respectivamente 
0,8 e 0,9. Determinar a probabilidade de que, daqui a 20 anos. 

a) ambos estejam vivos 

b) nenhum esteja vivo 

c) ao menos um esteja vivo 

d) somente o homem esteja vivo 

e) somente a mulher esteja viva 

 

143) Joga-se um dado branco e um dado preto. Calcule a probabilidade de: 

a) ocorrer soma 6 

b) ocorrer soma 11 

c) ocorrer soma 2 

d) não ocorrer nem 2 nem 8 

e) d)não ocorrer nem 5 nem 4 

 

144) Uma urna contém 8 bolas brancas, 7 pretas e 4 verdes. Calcular a probabilidade de: 

a) sair uma bola branca 

b) sair uma bola preta 

c) sair uma bola verde 
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145) Uma carta é retirada ao acaso de um baralho comum de 52 cartas. Qual a probabilidade de: 

i) sair uma carta vermelha 

ii) sair uma carta de copas 

iii) sair um valete 

 

146) Para cada um dos casos abaixo, escreva o espaço amostral correspondente e diga quantos são seus 
elementos. 

i) Uma moeda é lançada duas vezes e observam-se as faces obtidas.  

ii) Um dado é lançado duas vezes e a ocorrência de face par ou ímpar é observada.  

iii) Uma urna contém 10 bolas azuis e 10 vermelhas. Três bolas são selecionadas ao acaso com 
reposição e as cores são anotadas.  

iv) Dois dados são lançados simultaneamente estamos interessados na soma das faces observadas.  

v) Em uma cidade, famílias com 3 crianças são selecionadas ao acaso, anotando-se o sexo de cada 
uma. Obtenha as probabilidades dos eventos que aparecem nestes experimentos aleatórios. 

 

147) Sendo A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral, traduza descrevendo para a linguagem 
de conjuntos as seguintes situações: (a) Pelo menos um dos eventos ocorre. (b) Exatamente um dos 
eventos ocorre. (c) Nenhum deles ocorre. (d) O evento A ocorre, mas B não.  

      

148) Exemplo 5: Sejam DOIS Eventos Aleatórios A e B, Obtidos Em Um Experimento (Ensaio) 
Aleatório Conduzido Na Cidade De Mossoró, RN, Durante o Ano de 2021. Cujas Probabilidades De 
Ocorrência São Mostradas A Seguir. 

P(AUB)= 0,90;  

P(A) = SUA IDADE/100;  

P(B) = X =? 

Observação: Justifique Suas Respostas Baseado Na Teoria Estatística e Na Teoria Probabilística.  

 

Responda 

i) Defina Teoria Probabilística?,  

ii) Qual é O Fundador Ou Criador Desse Ramo Matemático?, 

iii) Qual a Importância da Teoria Probabilística na Ciência Estatística? 

iv) Considere Os Eventos Aleatórios A e B Citados Anteriormente Como Sendo Mutuamente 
Exclusivos. 

Calcule: 

a. P(B) 

b. P(Bc) 

c. P(AUB) 

d. P(A∩B) 

e. P(A∩Bc) 
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v) Considere Agora Os Eventos Aleatórios A e B Citados Anteriormente Como Sendo 
Estatisticamente Independentes. Determine: 

a. P(B); 

b. P(Bc); 

c. P(Ac∩Bc); 

d. P(A/B);  

e. Nesta Mesma Questão, Se A ⸦ B Quanto Vale P(B)?. 

 

149) Exemplo 6: A poluição dos rios nos Estados Unidos é um problema que ocorre há muitos anos. 
Considere os seguintes eventos:  

A = {O rio é poluído.}  

B = {Uma amostra da água testada detecta poluição.}  

C = {A pesca é permitida.}  

 

Sabendo que as seguintes probabilidades são conhecidas: P(A) = 0,3, P(B/A) = 0,75, P(B /Ac) = 0,20, P 
(C/A∩B) = 0,20, P(C/Ac∩ B) = 0,15, P (C/A∩Bc) = 0,80, e P (C/Ac∩Bc) = 0,90. 

i) Determine P(A∩B∩C); 

ii) Determine P{Bc∩C); 

iii) Determine P{C); 

iv) Determine a probabilidade de o rio ser poluído, dado que a pesca é permitida e a amostra testada 
não detectou poluição. 

 

150) Considere o lançamento de dois dados. Considere os eventos: A = soma dos números obtidos igual 

a 6 e B = número no primeiro dado maior ou igual a 2. Enumere os elementos de A e B. Obtenha A ∪ 
B, A ∩ B e Ac. Obtenha as probabilidades dos eventos que aparecem nestes experimentos aleatórios. 

 

151) Cada uma de duas pessoas joga ou lança três moedas balanceadas, honestas ou equilibradas. Qual a 
probabilidade de que elas obtenham o mesmo número de caras? 

  

152) Defina o que é variável aleatória (V.A.), variável aleatória discreta (V.A.D.), variável aleatória 
contínua (V.A.C.) e descreva diversos exemplos na sua área de estudo (Agronomia, Medicina veterinária, 
Zootecnia, Engenharia agrícola e ambiental e Engenharia de pesca). 

 

153) Identifique as seguintes variáveis aleatórias como discretas ou contínuas: 

i) O número de acidentes de automóveis em cada ano em uma cidade; 

ii) A quantidade de leite produzida por uma vaca; 

iii) O número de ovos postos por mês por uma galinha; 

iv) O peso em gramas de grãos por hectare; 

v) Profundidade de um poço; 

vi) Quantidade de dinheiro (roubado) aguardando reclamação, em uma delegacia; 
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vii) Número de animais esperando atendimento em uma sala de emergência de um hospital 
veterinário; 

viii) Total de gols feitos em um jogo de futebol; 

ix) Total de reclamações recebidas por uma companhia de seguros, durante um dia; 

x) Sua pressão sangüínea. 

xi) A resistência de um determinado tipo de concreto 

xii) O comprimento de 100 peixes Tilápias capturados em um açude 

xiii) A produtividade em toneladas por hectare de cana-de-açúcar de uma usina 

xiv) A produtividade de algodão em toneladas por hectare em uma propriedade agrícola 

xv) A temperatura média mensal em Mossoró´, RN expressa em Graus Celsius 

xvi) A Radiação solar em um dia do mês de janeiro de 2022 em calorias por centímetros ao quadrado 

xvii) A quantidade de chuva caída em milímetros Mossoró, RN, durante a quadra chuvosa (fevereiro a 
maio de 2021) 

xviii) Número de dias chuvosos no rn durante os anos de 2012 a 2022 

xix) A pressão arterial de gatos domésticos em milímetro de Mercúrio 

xx) O Número de Animais cuja cor da pelagem é malhada em caprinos num rebanho de cabras leiteiras 
da raça SAANEN 

xxi) O Ph de Uma substância Química 

xxii) A velocidade de uma reação química em segundos 

xxiii) O diâmetro de Uma árvore em milímetros de Eucalipto numa Reserva florestal 

xxiv) O Peso de Raízes de Plantas de Mandioca em quilogramas 

xxv) A pressão do globo ocular em milímetros de mercúrio em cavalos manga larga marchador  

xxvi) O consumo de óleo diesel em litros por dia de uma bomba hidráulica instalada num sistema de 
irrigação 

 

 

154) Suponha que 2% das lâmpadas de LED produzidos por uma fábrica sejam defeituosos. Encontre a 
probabilidade P de existirem 3 defeituosos em uma amostra de 100. 

 

155) Considere o lançamento simultâneo de dois tetraedros com faces numeradas: 1, 2, 3 e 4. Seja X uma 
variável aleatória que representa a soma dos números das faces em uma determinada posição: 

i) Mostre a distribuição de probabilidade; 

ii) Faça um gráfico da função de probabilidade; 

iii) Calcule a probabilidade de obter-se soma de, no máximo 5. 

 

156) Seja a seguinte função de variável continua a seguir: 

𝑓(𝑥)  =  {
1

6
𝑥 + 𝑘, se 0 ≤  𝑥 ≤  3

0, em qualquer outro caso 
                            

Pede-se: 
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i) Encontre o valor de “𝑘” na função para que 𝑓(𝑥) seja uma função de densidade de probabilidade 
(f.d.p); 

ii) Encontre P (1 ≤ x ≤ 2)   

iii) P (x ≥ 2) 

 

157) Um teste de múltipla escolha tem 5 questões com 4 opções das quais somente uma é correta. Um 
aluno que não estudou a matéria, responde ao teste. Pergunta-se, qual a probabilidade de ele acertar? 

i) Pelo menos uma questão; 

ii) No mínimo quatro questões; 

iii) 3, 4, ou 5 questões. 

 

158) Um exame de estatística consta de 10 perguntas de igual dificuldade, sendo 5 a nota de aprovação, 
qual a probabilidade de que seja aprovado um aluno que sabe 40% da matéria? 

 

159) Se 5% das reses DA RAÇA GIR EM uma fazenda, são doentes, achar a probabilidade que numa 
amostra de seis reses escolhidas ao acaso, tenhamos: 

i) nenhuma doente; 

ii) uma doente; 

iii) mais do que uma doente. 

 

160)  Em Uma Agroindústria, instalada em Mossoró, RN, há uma média de 3 acidentes por mês. Qual a 
probabilidade de ocorrerem 2 acidentes no próximo mês? pelo menos um acidente por mês 

 

161) Admitindo que em média 1 em 1000 pessoas tem determinado problema cardíaco, qual a 
probabilidade que em uma amostra aleatória de 3500 pessoas no máximo 3 pessoas com tal problema? 

 

162) Em uma revisão tipográfica de um livro, acharam-se em média 1,5 erros por página. Das 800 páginas 
do livro, estimar quantas não precisam ser modificadas, por não apresentarem erros. 

 

163) Usando a curva normal padronizada, determinar as áreas subtendidas entre os valores abaixo, com 
representação gráfica. 

a)  0,35 e 0,0                         b) 0,0 e 1,52                   c) –0,34 e 1,97 

d)  á direita de –1,91             e) á esquerda de 1,13      f) á esquerda de –2,13 

 

164) Dada uma distribuição normal com  = 40 e  = 6, calcular: 

i) P (x ≤ 33);    

ii) P (x ≥ 29);    

iii) P (39 ≤ x ≤ 45) 

iv) ponto que tem 58% da área acima dele; 

v) O ponto que tem 5% da área acima. 
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vi) P(z > 0) 

 

165) Em um exame vestibular de matemática as notas distribuíram-se normalmente com média 6 o desvio 
padrão 1,5. Calcular o número de aprovados entre os 120 candidatos, sabendo-se que a nota mínima de 
aprovação é 5. 

 

166) Dada a distribuição discreta de probabilidade abaixo, calcule  

i) E(X),  

ii) E[(X-)²] 

iii) E(X+7) 

iv) d){[E(X)+2 - 4E(X)]} 

v) E(X2) 

vi) Var(X) 

 

Tabela 1: Distribuição Discreta de Probabilidade. 

Xi P(Xi) Xi P(Xi) Xi2 P(Xi) Xi2 

0 1/16    

1 3/16    

2 7/16    

3 2/16    

4 1/16    

5 2/16    

Total 16/16=1,00    

 

 

167) Seja x uma variável aleatória contínua, possuindo uma função densidade de probabilidade dada por: 

𝑓(𝑥)  = {
1/4, 𝑝𝑎𝑟𝑎 − 2 <  𝑥 <  2
0    , 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

 

Calcular: 

i) E(x)  

ii) E(x + 2)  

iii) E (x²) 

iv) E(1/2x² + 1/3)  

v) 𝑉(𝑥) = 𝜎2, onde 𝜎 é o D.P. (Desvio padrão). 

 

168) Encontrar a área sob a curva da distribuição normal padronizada. 

i) Entre Z ± 1, Z ± 2, Z ± 3 

ii) Entre Z = 0 e Z = 0,88 
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iii) Entre Z = -1,60 e Z = 2,55 

iv) À esquerda de Z = -1,60 

v) À direita de Z = 2,55 

vi) À esquerda de Z = -1,60 e a direita de Z = 2,55. 

 

169) Determine os valores tabelados ou críticos sob as curvas das distribuições de Qui-quadrado(2 ) e t 
de “Student” (Casos unilaterais e bilaterais). 

i) t Para V=5 e  = 0,01 

ii) t Para V = 10 e   = 0,05 

iii) t Para V= 2 e  = 0,10 

iv) Qui-quadrado para V =7 e  = 0,01 

v) Qui-quadrado para V = 9 e   =  0,05 

vi) Qui-quadrado para V 18 e   = 0,10 

 

170) Defina os conceitos básicos em amostragem listados abaixo. 

i) População e os seus tipos (Finita e Infinita, Real e hipotética, amostrada e população objeto) 

ii) Amostra 

iii) Censo 

iv) Recenseamento 

v) Amostragem 

vi) Amostragem com reposição 

vii) Amostragem sem reposição 

viii) Recenseamento 

ix) Precisão 

x) Exatidão 

 

171) Quais as aplicações práticas da amostragem. 

 

172) O que significa amostra probabilística e amostra não probabilística. Dê exemplos. 

 

173) Defina e dê exemplos dos diversos tipos de amostragem: probabilística e não-probabilística. 

 

174) Quais as vantagens da amostragem em relação ao censo. 

 

175) Quais os procedimentos (etapas) a serem obedecidos num processo de levantamento por 
amostragem. 
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176) Quantas amostras diferentes de 3 elementos podem ser obtidas de uma população de seis elementos, 
sem reposição e com reposição? Determine em cada caso, a probabilidade de obter, em uma amostragem 
aleatória, as diferentes amostras. Indique os elementos da população A, B, C, D, E e F. 

 

177) Em uma população em que N =6, tal que X = {1, 3, 4, 7, 8, 11}, calcular a média amostral para 

todas as possíveis amostras de tamanho 2. Provar que 𝑋é uma estimativa não viezada (ou não-viciada) 
de µ (média da população). Use o processo com e sem reposição. 

 

178) Suponha que uma companhia telefônica queria selecionar uma amostra aleatória de n = 20 assinantes 
(escolheu-se um número pequeno para simplificar o exercício) entre 7.000, visando estudar a atitude dos 
assinantes com relação aos serviços prestados por essa companhia. Se os assinantes forem numerados, a 
fim de serem identificados, indique que assinantes você incluiria nessa amostra. Use a tabela de números 
aleatórios e mostre como escolher essa amostra. 

 

179) Uma cidade pequena tem 20.000 eleitores. Use a tabela de números aleatórios para identificar os 
eleitores que devem ser incluídos em uma amostra de 15. 

 

180) Doze pessoas devem tomar uma vacina, segundo uma ordem aleatória. Use a tabela de números 
aleatórios para escolher a melhor ordem. 

 

181) Se uma pesquisa de um jornal é feia pedindo-se aos leitores que respondam a um questionário 
publicado, as respostas resultantes fornecerão uma amostra aleatória da opinião dos leitores? Justifique a 
resposta. 

 

182) Uma amostra aleatória da opinião pública, em uma cidade pequena, foi obtida, selecionando-se cada 
décima pessoa que passava pela esquina mais movimentada dessa cidade. Essa amostra tem as 
características de uma amostra aleatória dos cidadãos dessa cidade? Justifique a resposta. 

 

183) Determinar o número mínimo de elementos de uma amostra se desejarmos com 95% de confiança 
que a nossa estimativa de µ tenha um erro de no máximo 5%, sendo σ2 = 0,09. 

 

184) Para se estimar a proporção de vacas holandesas imunizadas com um tipo de vacina, qual a amostra 
para se estar confiante em 95% de que o erro de amostragem será no mínimo 1%. 

 

185) Foram feitas vinte medidas de tempo total gasto para a precipitação de um sal, em segundos, numa 
dada experiência, obtendo-se: 

13 15 12 14 17 15 16 15 14 16 

17 14 16 15 15 13 14 15 16 15 

 

Esses dados são suficientes, pergunta-se para estimar o tempo médio gasto na precipitação com precisão 
de meio segundo e 95% de certeza? Caso negativo, qual o tamanho da amostra adicional necessário? 

 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 55 / 
/ 55 / 

186) Suponha que, para analisar a receita das famílias dos empregados de certa indústria, um pesquisador 
selecionou uma amostra aleatória de empregados cujos nomes constavam das folhas de pagamento das 
firmas dessa indústria. O procedimento é correto? Explique. 

 

187) Organizo uma lista com 10 nomes de pessoas em ordem alfabética. Depois estabeleça uma forma 
de obter uma amostra sistemática de 5 indivíduos. 

 

188) Explique a forma de obter uma amostra estratificada dos empregados de uma firma considerando 
que existem empregados de escritório, empregados de oficina e representantes da firma. 

 

189) Como você poderia usar números aleatórios para tomar amostras de trigo de um trigal, se este trigal 
tem a forma de um quadrado, cada lado medindo 1000 metros e se cada amostra é tomada escolhendo-
se um ponto aleatório no quadrado e colhendo-se o trigo o trigo dentro de um arco com 5 metros de 
diâmetro cujo centro é o ponto aleatório. 

 

190) Sugerir como você poderia estabelecer um esquema aproximado de amostras aleatórias para colher 
amostras de: 

a) Árvores numa floresta 

b) Batatas de um caminhão de transporte carregado de sacas de batata. 

c) Crianças de uma comunidade abaixo de 5 anos que tenham tido sarampo. 

d) Solos para análise química. 

e) Automóveis em um cruzamento de uma cidade. 

f) Pessoas para examinar grupo sangüíneo. 

g) Estudantes universitários para enquete sobre reformas. 

h) Animais de um rebanho bovino para abate. 

i) Torta de algodão para análise protética. 

j) Pesquisa para estudar o uso de pesticidas em residências. 

l) Pesquisa para estudar a criação de animais de estimação em casa. 

 

OBS.: Em cada caso indicar alguma variável que poderia ser medida ou contada (estudada). 

 

191) Suponha que numa empresa agropecuária exista um fichário com N = 1000 fichas contendo dados 
referentes a pesos de leitões e que estamos interessados em retirar uma amostra aleatória simples de 
tamanho n = 20 nesta população. Sabemos que a amostra aleatória simples é obtida quando cada amostra 
possível de n = 20 fichas tem a mesma chance de ser selecionada. Os números de qualquer tabela de 
números aleatórios são gerados de maneira a satisfazer as condições de uma amostra aleatória simples. 
Use a tabela de números aleatórios para determinar que fichas serão incluídas em sua amostra de tamanho 
20. Considere as seguintes situações: 

a) As fichas estão numeradas de 000 até 999. 

b) As fichas não estão numeradas. 

 

192) Explique as características e a importância das técnicas de amostragem abaixo. 
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a) Da amostra aleatória simples. 

b) Da amostragem por conglomerados ou grupos. 

c) Da amostragem estratificada. 

d) Da amostragem sistemática. 

 

193) Uma população se encontra dividida em três estratos, com tamanhos, respectivamente, N1 = 80; N2 
= 120 e N3 = 60. Ao se realizar uma amostragem estratificada proporcional, doze elementos da amostra 
foram retirados do primeiro estrato. Qual o número total de elementos de cada estrato? 

 

194) Indique como seria possível retirar uma amostra sistemática de 35 elementos a partir de uma 
população ordenada formada por 2590 elementos. Na ordenação geral, qual dos elementos abaixo seria 
escolhido para pertencer à amostra, sabendo-se que o elemento de ordem 1546 a ela pertence? 

 

1028º, 242º, 636º, 2323º, 1841º 

 

195) Uma indústria especializada em montagem de grandes equipamentos industriais recebeu setenta 
dispositivos de controle de fornecedor A e outros trinta dispositivos do mesmo tipo do fornecedor B. O 
aspecto relevante, que se deseja controlar, relativo a esses dispositivos, é a resistência elétrica de certo 
componente crítico. Vamos admitir que os cem dispositivos recebidos foram numerados de um a cem 
ao darem entrada no almoxarifado, e que os setenta primeiros foram os recebidos do fornecedor A. 
Vamos admitir, também que os valores reais da variável de interesse (a resistência elétrica do componente 
crítico) dos cem dispositivos recebidos sejam os dados seguintes, respectivamente na ordem de entrada 
no almoxarifado (lê-se segundo as linhas, tal como se lê um livro): 

 

33 38 34 34 34 31 36 35 32 37 

35 34 30 37 36 33 34 34 32 39 

35 33 33 34 31 32 36 33 29 36 

34 35 34 33 31 35 35 35 37 32 

34 34 36 35 34 33 32 38 34 33 

33 32 34 35 37 35 35 30 35 34 

36 36 33 34 33 32 31 37 35 34 

39 40 40 32 39 38 40 40 40 40 

40 41 45 41 40 39 41 41 40 42 

39 40 41 40 40 42 39 39 38 40 

 

Uma amostra simples, ao acaso, de dez dispositivos foi retirada da população de cem dispositivos, com 
auxílio dos números aleatórios. O processo de utilização da tabela foi o usual, com início no dígito situado 
na interseção da quinta linha com a oitava coluna da referida tabela. A seguir, foi calculada a resistência 
elétrica média da amostra de dez dispositivos. Que valor você acha que foi obtido para essa média? 
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196) Responda certo ou errado quanto aos procedimentos tomados, justificando suas respostas. 

i) Suponha duas amostras colhidas de uma mesma população, sendo uma de tamanho 100 e outra 
de tamanho 200. Então, a amostra de tamanho maior é mais representativa da população. 

ii) Numa pesquisa para determinar a taxa de colesterol de uma tribo de índios Navajo, foi coletado 
o sangue de 10 crianças e com os resultados do exame concluiu-se sobre a taxa de colesterol dos 
índios dessa tribo. 

 

197) Identifique o tipo de amostragem utilizada em cada situação descrita abaixo: Simples ao acaso, 
Sistemática, Estratificada e Por conglomerado. 

i) Dentre 240 pessoas escaladas para um sorteio de júri, 120 são brancas, 80 são negras e 40 são 
morenas. 

ii) Um cabo eleitoral escreve o nome de cada senador do Brasil, em cartões separados, mistura e 
extraí 10 nomes.  

iii) Um administrador hospitalar faz uma pesquisa com as pessoas que estão na fila de espera para 
serem atendidas pelo sistema SUS, entrevistando uma a cada 10 pessoas da fila. 

  
198) Deseja-se selecionar uma amostra de domicílios da cidade de Mossoró. Podemos tomar as ruas 
como conglomerados, como indicado no quadro abaixo, onde A1 representa o primeiro domicílio da 
Rua A, A2 o segundo, e assim por diante. 

Ruas Domicílios 

A A1  A2  A3  A4  A5  A6 

B B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  B10  B11  B12  B13  B14 

C C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  C10 

D D1  D2  D3  D4 

E E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8 

Selecione três conglomerados e, nas ruas selecionadas, uma fração de 50% de domicílios. Qual o tipo de 
amostragem que será utilizado dentro de cada conglomerado? 

 
199) Selecione, sorteie, Extraia ou Obtenha através de um mecanismo de sorteio aleatório (o qual pode 
ser uma tabela de números ou dígitos aleatórios, uma calculadora mediante o uso da tecla RUN, um 
computador programado para acumular números, pedaços de papel numerados  ou ainda bolas 
numeradas em uma caixa) uma amostra aleatória ou casual simples (AAS) de tamanho n = 10 empresas, 
com reposição e também sem reposição em uma população de tamanho N = 500,  referente a quinhentas 
empresas que produzem energia elétrica renovável Instaladas na região no Nordeste Brasileiro em 2022. 

 

200) O que significa os termos a seguir? 

a) Inferência estatística. Qual é sua função e importância para a sua área de conhecimento. 

b) Dedução 

c) Indução  

 

201) Defina e exemplifique: 

a) Parâmetro 
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b) Estimador ou estatística amostral ou estatística 

c) Estimativa 

d) Estimativa por ponto 

e) Estimativa intervalar 

 

202)  Quais são as propriedades dos estimadores. Descreva e dê exemplos. 

 

203) Uma amostra n = 10 tem 𝑋= 110 e S = 10, determinar os intervalos de confiança para a média 
populacional ao nível de 90% e 95%. 

 

204) Qual o intervalo de confiança que contará com 90% a verdadeira média de uma população normal 

que resultou  xi = 700,8 e xi
2 = 23436,8 de uma amostra de 30 elementos. 

 

205) Uma centena de componentes foi ensaiada e 93 deles funcionaram mais de 500 horas. Determinar 
um intervalo de confiança de 95% de confiança para a proporção. 

 

206) O fabricante de um instrumento de medida de precisão garante que ele indica medidas corretas com 
precisão tolerável de 2 unidades. Um objeto foi medido quatro vezes com este instrumento encontrando-
se os seguintes resultados: 353, 351, 352, 355. Determina um intervalo de confiança com 90% de 
probabilidade para a média populacional. Ao se realizar uma contagem de eritrócitos em 144 mulheres 
encontrou-se em média 5,35 milhões e desvio padrão 0,4413 milhões de glóbulos vermelhos. Determine 
os limites de confiança de 99% para a média populacional. 

 

207) Um conjunto de 12 animais de experiência receberam uma dieta especial durante 3 semanas e 
produziram os seguintes aumentos de peso (g): 30, 22, 32, 26, 24, 40, 34, 36, 32, 33, 28 e 30. Determine 
um intervalo de 90% de confiança para a média. 

 

R  X=30.58, S = 5.09, LI = 27.942, LS = 33.218 

 

208) Construa um intervalo de 95 % de confiança para um dos seguintes casos: 

 

 Média Amostral  Tamanho da Amostra 

a 16,0 2,0 16 

b 37,5 3,0 36 

c 2,1 0,5 25 

d 0,6 0,1 100 

 

209) Numa tentativa de melhor o esquema de atendimento, um médico procurou estimar o tempo médio 
que gasta com cada paciente. Uma amostra aleatória de 49 pacientes, colhida num período de 3 semanas, 
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acusou uma média de 30 min., com desvio padrão de 7 min. Construa um intervalo de 95% de confiança 
para o verdadeiro tempo médio de consulta. 

 

210) Solicitou-se a 100 estudantes de um colégio que anotasse suas despesas com alimentação e bebidas 
no período de uma semana. Há 500 estudantes no colégio. O resultado foi uma despesa de $40,00 com 
um desvio padrão de $10,00. Construa um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média. 

 

211) Uma amostra aleatória de 100 fregueses da parte da manhã de um supermercado revelou que apenas 
10 não incluem leite em suas compras.  

i) qual seria a estimativa percentual dos fregueses que compram leite pela parte da manhã. ( = 5%). 

R  LI = 84.12%, LS = 95.88% 

ii) construir um intervalo de 90% de confiança para a verdadeira proporção dos fregueses que não 

compram leite pela manhã. R  LI = 5.08%, LS = 14.92% 

 

212) Uma amostra aleatória de 40 homens trabalhando num grande projeto de construção revelou que 6 
não estavam usando capacetes protetores. Construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira 

proporção dos que não estão usando capacetes neste projeto.R  
P
 = 0.056, LI = 0.02, LS = 0.28 

 

213) De 48 pessoas escolhidas aleatoriamente de uma longa fila de espera de um cinema, 25% acharam 
que o filme principal continha demasiada violência.  

a) qual deveria ser o tamanho da fila, a partir do qual se pudesse desprezar o fator de correção finita; 

b) construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção, se há 100 pessoas na fila; 

c) construa um intervalo de 98% de confiança para a verdadeira proporção, se há 500 pessoas na fila. 

 

214) Em uma fábrica, colhida uma amostra (n = 30) de certa peça, obtiveram-se as seguintes medidas 
para os diâmetros: 

 

10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 

 

i) estimar a média e a variância; R  13,13 e 2,05. 

ii) construir um intervalo de confiança para a média, sendo  = 5%. (LI = 12.536 e LS = 13.664). 

iii) construir um intervalo de 95 % de confiança para a média, supondo que a amostra tenha sido 

retirada de uma população de 100 peças, sendo  = 5%. (LI = 12.581 e LS = 13.579). 

 

215) Supondo populações normais, construir um intervalo de confiança para a média e para a variância 
ao nível de significância de 90% para as amostras. 
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a) 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9  n = 11 

b) 12 12 15 15 16 16 17 18 20 22 22 23 n = 12 

c) 25 25 27 28 30 33 34 35 36    n = 9 

 

216) O tempo de reação a uma injeção intravenosa é em média de 2.1 min., com desvio padrão de 0.1 
min., para grupos de 20 pacientes. Construa um intervalo de confiança de 90 % para o tempo médio para 
toda a população dos pacientes submetidos ao tratamento. 

217) Uma firma está convertendo as máquinas que aluga para uma versão mais moderna. Até agora foram 
convertidas 40 máquinas. O tempo médio de conversão foi de 24 horas com desvio padrão de 3 horas.  

i) Determine um intervalo de confiança de 99 % para o tempo médio de conversão.  

ii) Para uma amostra de 60 máquinas, como ficaria o intervalo de confiança de 99 % para o tempo 
médio de conversão 

 

218) Seis dentre 48 terminais telefônicos dão respostas de ocupado. Uma firma possui 800 terminais. 
Construir um intervalo de confiança de 95 % para a proporção dos terminas da firma que apresentam 
sinal de ocupado.  

 

R  LI = 3.4%, LS = 21.6% 

 

219) Responda as seguintes questões. 

a) Qual é o significado de testar uma hipótese? Defina hipótese de nulidade (H0) e hipótese alternativa 
(H1), Qual é o procedimento geral? O que é teste paramétrico? E não-paramétrico? 

b) Qual é o significado de erro de tipo I , de  erro  tipo II? E de valor-p 

c) Qual é o significado de nível de significância? E nível de confiança? 

d) O que é poder de teste? 

 

220) Um fornecedor de mancais comprometeu-se a enviar para uma firma lotes que não contenham mais 
de 2% de defeituosos. O comprador extrai amostras ao receber a remessa, para verificar a qualidade. 

a) Indique H0 e H1. 

b) O fornecedor não deseja remeter lotes com elevado risco de devolução em razão de número excessivo 
de unidades defeituosas, mas também não deseja remeter lotes com percentagem de defeituosos muito 
menos que a estabelecida. De modo que ele também, fornecedor, faz seu teste antes de proceder à 
remessa. Indique H0 e H1. 

 

221) A tensão de ruptura dos cabos produzidos por um fabricante apresenta média de 1800 kg e desvio 
padrão de 100 kg. Mediante nova técnica de fabricação, proclamou-se que a tensão de ruptura foi 
aumentada. Testando uma amostra de 50 cabos produzidos pelo 2º método obteve-se X = 1850 kg. Teste 
a declaração ao nível de 0,01 de significância. 

 

222) Uma amostra de 80 fios de aço produzidos por uma fábrica A deu para a ruptura os valores XA = 
1230 e SA = 120. Uma amostra de 100 fios de aço do mesmo tipo de uma fábrica B deu XB = 1190 e SB 
= 90. Há realmente diferenças significativas entre os valores médios? α = 1% e α = 15%. 
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223) Um fabricante de cigarros afirma que o teor médio de nicotina para determinada marca por ele 
fabricada, não excede a 26,2 mg. Uma amostra foi retirada e analisada, fornecendo os valores 27, 26, 25, 
31, 29, 28, 34, 30, 28, 29. Os resultados amostrais confirmam a afirmativa do fabricante? α = 1%. 

 

224) São dados duas amostras aleatórias de tamanho n1 = 11 e n2 = 14, retiradas de duas populações 

normais independentes com 𝑥1 = 75 e 𝑥2 = 60, S1 = 6,1 e S2 = 5,3. Teste a hipótese de que µ1 = µ2 contra 
a alternativa de que µ1 ≠ µ2, ao nível de 0,05. 

 

225) Um centro de recrutamento do exército sabe, a partir da experiência passada, que o peso dos recrutas 
do exército é normalmente distribuído com uma média, µ de 80kg e um desvio padrão, σ de 10kg. O 
centro de recrutamento deseja testar ao nível de significância de 1% se o peso médio dos recrutas deste 
ano é maior do que 80 kg. Para fazer isto, ele toma uma amostra aleatória de 25 recrutas e, encontra um 
peso médio para esta amostra de 85 kg. Como pode este teste ser realizado?  

 

226) Os 64 alunos que prestaram exames para admissão em um curso de Mestrado em 2019 na 
UFERSAM tiveram média de 640 pontos com um desvio padrão de 20. Em 2020, os 81 alunos que 
prestaram exames tiveram média de 650 pontos com desvio padrão de 40. São os candidatos de 2019 
menos qualificados que os de 2020, ao nível de significância de 1%? 

 

227) Para avaliação do QI de 1725 crianças na escola primária, através de um teste apropriado, obteve-
se os seguintes resultados: 

Nível Econômico Rude Normal Superior 

Alto 81(   ) 322(   ) 233(   ) 

Médio 141(   ) 457(   ) 153(   ) 

Baixo 127(   ) 163(   ) 45(   ) 

Há independência entre a inteligência e o nível econômico com base nestes dados? Use α = 5%. 

 

228) A tabela a seguir mostra a distribuição de determinado tipo de acidente. 

Nº de acidentes (X) Nº de dias 
observados(fo) 

P(X acidentes) Freqüências esperadas 
(fe) 

0 21 0,4066  

1 18 0,3659  

2 7 0,1657  

3 3 0,0494  

4 1 0,0124  

Calcule as frequências esperadas e verifique se este tipo de acidente pode ser considerado como regido 
pela lei de Poisson; sabe-se que o parâmetro “p” foi estimado. Use α = 5%. 

 

229) Num estudo de hereditariedade comerciais, Lindstrom encontrou 98 plântulas com a cor verde e 24 
com a cor amarela, numa descendência de 122. Suponho que o verde domina o amarelo na razão 3:1, 
pretende-se saber se as observações estão de acordo com esta hipótese. Use α = 0,05. 
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230) Uma fábrica de adubos lançou um novo fertilizante no mercado que se diz produzir, em valor 
esperado, 20 toneladas de arroz por hectare. Um pesquisador Agrônomo selecionou uma amostra 
aleatória de n = 16 hectares numa área agrícola experimental, a qual foi avaliada aplicando o adubo, cujos 

resultados obtidos foram 𝑋= 18 e S = 4. teste as hipóteses para validar ou não a afirmação do fabricante, 

utilizando um teste t de “Student” ao nível  de significância de 5 %. v = 16 -1, 𝑡[15;0,05] = 1,753. 

 

231) A produção média de leite (kg/lactação) de uma amostra de n =100 vacas holandesas de uma fazenda 

foi estimada em 𝑋=1570 kg com desvio padrão de S = 120 kg.Se “μ” é a produção média de leite de 
todas as vacas da fazenda testar a hipótese  Ho: μ=1600 kg face a alternativa H1: μ ≠1600 kg  para  α = 

0,01. 𝑍
[
0,01

2
]
= ±2,58. 

 

232) Pretende-se avaliar o efeito das condições edafoclimáticas (solo e clima) sobre o crescimento de 
determinada espécie florestal (Pinus elliottii), decidiu-se medir os diâmetros à altura do peito-DAP, de um 
total de 70 árvores escolhendo-se aleatoriamente 35 em cada um de 2 povoamentos sujeitos a condições 
edafoclimáticas distintas. Os povoamentos tinham sido plantados com árvores da mesma idade e do 
mesmo genótipo. Os resultados das medições dos diâmetros em cm foram os seguintes: 

-Povoamento A: n1 = 35, 𝑋1  = 11,37 cm, S1 = 1,78 cm 

-Povoamento B: n2 = 35,  𝑋2 = 14,03 cm, S2 = 1,66 cm 

-Aplique um teste de hipótese com α = 0,05, para verificar se existe diferença significativa entre os 

diâmetros médios à altura do peito dos dois povoamentos florestais.  𝑍
[
0,05

2
]
= ±1,96. 

 

233) Para confrontar dois tipos de máquina de ceifar (ceifadeiras) um plantio de trigo (trigal) foi dividido 
em secções longitudinais e cada duas secções adjacentes tratadas por cada uma das máquinas, sendo a 
indicação da máquina obtida através de sorteio lançando uma moeda ao ar. As produtividades em 
kg/parcela foram as seguintes: 

 

 

Ceifadeira 1 8,0 8,4 8,0 6,4 8,6 7,7 7,7 5,6 6,2 

Ceifadeira 2 5,6 7,4 7,3 6,4 7,5 6,1 6,6 6,0 5,5 

 

{n1 = 9, 𝑋1  = 7,4 , S1 = 1,06; { n2 = 9,  𝑋2 = 6,5 , S2 = 0,77; { v = 9 + 9 -2=16 

 

Interessa a um agricultor que experimenta as ceifadeiras averiguar se as produtividades esperadas das duas 
máquinas podem ser consideradas iguais ou se existe diferenças significativas que o leve a preferir uma 
delas. Responda a esta questão aplicando um teste t de “Student” ao nível de 5 % de significância 
admitindo-se que as produtividades possuem distribuição normal com as variâncias iguais e com valor 

comum desconhecido. 𝑡
[16;

0,05

2
]
= ±2,12 

 

234) Centro de Consultoria Estatística do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres  e a Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido em Mossoró, RN Brasil, analisou os dados sobre animais do tipo 
MARMOTAS (As marmotas são grandes roedores, membros do gênero Marmota, com pernas 
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caracteristicamente curtas, mas robustas, garras alargadas que são bem adaptadas à escavação, corpos 
robustos e cabeças e incisivos grandes para processar rapidamente uma variedade de vegetação) para o 
Departamento de Medicina Veterinária. As variáveis de interesse foram o peso corporal, em gramas, e o 
peso do coração, em gramas. Também era de interesse desenvolver uma equação de regressão linear 
simples para determinar se havia relação linear simples significativa entre o peso do coração e o peso total 
do corpo. Use o peso do coração como a variável independente X e ajuste uma regressão linear simples 
usando os dados a seguir. Além disso, trace o diagrama de dispersão e teste a hipótese H0: (b = 0 versus 
H1: (b ≠ 0). Tire suas conclusões, ou seja, responda as questões a seguir. 

 

Peso corporal 
(gramas)  

Y 

Peso do coração 
(gramas) 

X 

X.Y X2 Y2 

4050 11,20    

2465 12,40    

3120 10,50    

5700 13,20    

2595   9,80    

3640 11,00    

2050 10,80    

4235 10,40    

2935 12,20    

4975 11,20    

3690 10,80    

2800 14,20    

2775 12,20    

2170 10,00    

2370 12,30    

2055 12,50    

2025 11,80    

2645 16,00    

2675 13,80    

TOTAL=     

 

Pede-se: 

a) Traçar o diagrama de dispersão; 
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b) Calcular o coeficiente linear e o de regressão através do método dos mínimos quadrados, e interprete 
os dois resultados, isto é, estime a reta de regressão linear e Teste, no nível de significância de 0,05, se o 
modelo linear é adequado. Traçar um gráfico adequado para esta questão.; 

c) Determinar a equação de regressão de Y em função de  X e traçar a reta no diagrama de dispersão; 

d) Testar através do teste t de “Student” a 5% de probabilidade ou significância, a ausência de regressão 
linear do peso corporal em gramas em função do peso do coração também expresso em gramas; 

e) Calcular e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o de não determinação k2; 

f) utilize o modelo ajustado para estimar o peso corporal para um peso do coração de 8,00 gramas. 

 

235) FREY & WATSON (1950), estudaram as relações entre vários constituintes da semente de aveia 
usando 16 cultivares. Dados referentes a 3 constituintes principais tais como Niacina (Y), Tiamina (X) e 
Riboflavina (Z), estão apresentados na tabela abaixo: 

 

X: 9,6 8,6 11,2 8,7 10,2 8,4 4,4 7,6 

Y: 9,2 9,7 8,1 5,5 7,7 5,6 5,7 5,4 

Z: 1,25 1,11 1,63 1,20 1,66 1,17 1,09 1,05 

 

a) Calcule os valores dos coeficientes de correlação linear simples (r) interprete-os e teste a hipótese de 
nulidade ρ = 0 (ausência de correlação) através do teste t de “Student” ao nível de 5 %de significância 
para as seguintes variáveis: (Y e X), (Y e Z) e ( X e Z)[três casos]. 

 

236) Seja x = 1 a ocorrência de uma fêmea em um nascimento de um bovino e x = 0 a ocorrência de 
macho. Determine a distribuição de probabilidade de x, bem como seu gráfico e suas medidas de posição 
e variação.. 

 

237) Considere o jogo que consiste no lançamento de um dado (hexaedro) honesto ou equilibrado e em 
que se ganha se sair a face 6 voltada para cima. Seja X a variável aleatória que representa o número de 
vitórias obtidas num lançamento. Indique qual é a distribuição de probabilidade da variável X, seu gráfico 
e suas medidas de posição e variação. 

 

238) É sabido de experimentos anteriores que a probabilidade de nascer bezerros natimortos em partos 
de um rebanho bovino da raça nelore no Estado do Rio Grande do Norte é igual a P = 10%=0,10. Se 
um médico veterinário realiza 5 partos nesse rebanho bovino então responda: 

i) Qual a probabilidade de ocorrerem, por acaso, 3 bezerros natimortos em 5 partos observados?    

ii) Qual a probabilidade de ocorrer pelo menos um natimorto nos 5 partos observados? 

iii) Em n = 50 partos observados, qual o número médio esperado de natimortos? 

iv) E em n = 2000 partos observados, qual o número médio esperado de natimortos? 

v) Qual o desvio padrão em (c)? 

vi) Qual o número médio de partos com natimortos? 

vii) Qual é o desvio padrão do número de partos com bezerros natimortos? 

viii) Qual é a probabilidade de ocorrer nenhum parto com bezerro natimorto? 
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ix) Qual é a probabilidade de que nasçam em todos os partos bezerros natimortos? 

x) Qual é a probabilidade de que nasçam bezerros natimortos em apenas um parto? 

xi) Qual é a probabilidade de que se observem menos de nenhum parto com bezerros natimortos?  

xii) Qual é a probabilidade de que se observem mais de cinco partos com bezerros natimortos?  

 

Inverso da função de probabilidade acumulativa - Um exemplo contrário ao anterior é quando você 
fornece um valor de probabilidade e pretende calcular o valor de X associado a ele. Para isso usa-se o 
seguinte procedimento. Por exemplo, Qual o valor de X obtido (número de partos com bezerros 
natimortos) associado à probabilidade de 0,74? 

 

239) O número de árvores da espécie enterolobium glaziovii benth (nome vulgar timbaúba), se distribui 
aleatoriamente em certa reserva florestal de mata atlântica localizada no litoral da região do Nordeste 
Brasileiro com uma média de duas (2) árvores por hectare. Foi testada em 2010 e comprovada que esta 
variável aleatória discreta X possui distribuição de Poisson. 

 

x = número de árvores de Timbaúba, x = {0, 1, 2,...,}.  E(x) = μ, = λ = 2 árvores por hectare. 

 

i) Qual é a probabilidade de se encontrar por acaso cinco (5) árvores de Timbaúba por hectare?  

ii) Qual é a probabilidade de se contarem no máximo duas (2) árvores de Timbaúba por hectare? 

iii) c) Qual é a probabilidade de se localizar por acaso uma (1) árvore de Timbaúba em dois hectares?   

 = 2 sendo que  = 2.2 = 4 árvores 

iv) Qual é o valor da média? 

v) Qual é o valor da variância? 

vi) Qual é o valor do desvio padrão? 

vii) Calcule P(2 ≤ X ≤ 4); 

viii) Calcule P(2 < X < 4); 

ix) i)Determine P(X ≥ 1); 

x) Calcule P(1 ≤ X < 5); 

xi) k) Inverso da função de probabilidade acumulativa - Um exemplo    contrário ao anterior é quando 
você fornece um valor de probabilidade e pretende calcular o valor de X associado a ele. Para isso 
usa-se o seguinte procedimento. Por exemplo, Qual o valor de X (número de árvores de 
Timbaúba) associado à probabilidade de 0,99? 

 

240) A probabilidade de uma determinada marca de arado de disco agrícola apresentar defeitos nos seus 
discos é 0,012. Ao se examinar ao acaso um lote de 80 arados: 

a) Qual é a probabilidade de não haver nenhum defeito;  

b) Qual é a probabilidade de haver pelo menos um defeituoso?  

 

n = 80; P = 0,012; q = q – P = 1 – 0,012 = 0,988   

X = {0,1,2,3, ... ,80} 
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241) O peso vivo ao nascer em quilogramas de bezerros da raça guzerá de um rebanho explorado no 

município de Mossoró, RN, em 2020, distribui-se normalmente com uma média  = 27,0 kg e um desvio 

padrão  = 1,2 kg. Se um animal é escolhido ao acaso, responda o seguinte. 

i) Determinar a probabilidade (área) ou a porcentagem de bezerros que pesam. 

a) Mais que 28 kg  

Ou ainda se for escolhido através de um sorteio ou ao acaso, um bezerro dessa raça, qual é a 
probabilidade dele nascer pesando pelo menos ou no mínimo 28 quilogramas? E qual é a 
probabilidade de dois bezerros selecionados ao acaso nascerem pesando pelo menos 28 
quilogramas de peso vivo? 

b) Entre 26,0 e 27,5 kg 

c) Menos que 26,0 kg 

d) Acima da média  = 27,00 kg, ou acima do peso médio do rebanho ou da raça. 

ii) Qual deve ser o peso médio dessa raça para que apenas 10% dos animais tenham menos de 25 kg de 
peso? (Isto é, sabe-se que 10% dos pesos são inferiores a 25 kg). 

iii) Num exame de um rebanho com n = 200 animais dessa raça, quantos são esperados (n’) com peso 
acima de 28 kg? Isto é n’ = (n) . [P(X ≥ 28 kg). 

iv) Quais as abscissas dos pontos de inflexão? O que significam? 

v) Qual é a probabilidade de um peso diferir da média de mais da metade do desvio padrão? Ou seja, ser 
maior (está acima) de meio desvio padrão da média? 

vi) Qual é o peso (X) que delimita os 5% mais pesados? 

vii) Quais os valores dos pesos vivos em quilogramas (X1 e X2) dos bezerros da raça Guzerá, que 
delimitam 95% dos pesos do rebanho, isto, é, quais os limites do intervalo que comporta 95% dos pesos 
do rebanho dessa raça bovina? Ou seja, pede-se a P(X1 ≤ X≤  X2) = 95%. 

 

242) Qual é o valor Crítico ou Tabelado sob a curva da distribuição teórica de probabilidade de Qui – 

Quadrado (𝜒2) que com v = 1 grau de liberdade deixa uma área à direita dele de 5 %? 

 

243) Qual é o valor Crítico ou Tabelado sob a curva da distribuição teórica de probabilidade de Qui – 

Quadrado (𝜒2) que com v = 12 graus de liberdade deixa uma área à direita dele de 99,5%?  

 

244) Qual é o valor Crítico ou Tabelado sob a curva da distribuição teórica de probabilidade t de 
“Student” com v = 8 graus de liberdade que deixa uma área à direita dele positivo de 5 %? (valor unilateral 

à direita ou positivo). Ou de outra forma, 𝑃(𝑡𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 ≥ 𝑡𝑇𝐴𝐵𝐸𝐿𝐴𝐷𝑂) = 0,05 = 5%, 

 

245) Qual é a área ou probabilidade sob a curva da distribuição teórica de probabilidade t de “Student” 
com v = 12 graus de liberdade entre os valores críticos ou tabelados -3,055 e +1,782? 94,5%. De outra 
forma, podemos perguntar o seguinte: quais são os valores críticos ou tabelados sob a curva da 
distribuição teórica de probabilidade t de “Student” com v = 12 graus de liberdade que deixam uma área 
de 0,005 à esquerda dele negativo e de 0,05 à direita dele positivo. 

 

246) Qual é o valor Crítico ou Tabelado sob a curva da distribuição teórica de probabilidade t de 
“Student” com v = 10 graus de liberdade que deixa uma área à direita dele positivo de 0,005 ou meio por 
cento (0,5%)? (valor unilateral à direita ou positivo). É o mesmo valor que deixa uma área à esquerda dele 
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negativo de 0,005 ou meio por cento (0,5%), ou então que deixa uma área de 99,5 % à direita dele 

negativo, ou seja, +𝑡[𝑉;𝛼] = −𝑡[𝑉;1−𝛼]. 

 

247) Sabe-se de experimentos anteriores que a variância da produção leiteira de um rebanho bovino da 
raça holandês preto e branco criado na região de Natal, Rn, durante o período de 1970 a 2012, é de 4,0 
(Kg)2. Para avaliar a produção leiteira média atual, um criador(comprador) retirou uma amostra aleatória 

simples de n = 36 vacas, obtendo uma estimativa por ponto 𝑋 = 5,4. 

i) Determine estimativas por intervalos para a produção leiteira média populacional atual (μ), aos 
níveis de confiança de  

a. 0,95 e  

b. 0,99.  

ii) Dimensionamento amostral: Qual é o tamanho da amostra necessária para que se obtenha um 
intervalo de confiança com precisão e = 0,5 Kg, ao nível α = 0,05? 

 

248) Seja “X” a variável aleatória que representa a taxa normal de colesterol no plasma sangüíneo de 
coelhos da raça Norfolk, criados em uma granja no município de Mossoró – RN, durante o ano de 2012. 
Suponhamos que com base em uma amostra casual simples de 25 animais normais, um pesquisador 

obteve a média 𝑋 = 198 𝑚𝑔/100 𝑚𝑙 de plasma e o desvio padrão S = 30mg / 100 ml de plasma. 

i) Obtenha com base nessa amostra, o intervalo de confiança com 90% de probabilidade para μ, isto 
é para a taxa média populacional de colesterol dos coelhos da raça Norfolk. 

ii) Dimensionamento amostral: Para um erro de amostragem e = 9,00, a amostra satisfaz?  

 

249) Para testar uma vacina contra a febre aftosa, um médico veterinário da UFERZAM em Mossoró, 
Rn, selecionou ao acaso em 2012, uma amostra aleatória (ou casual) simples de 80 bovinos da raça Gir, 
e, observou após um determinado período de 20 dias, que 60 desses animais foram imunizados. 

i) Calcular a estimativa intervalar para a verdadeira proporção populacional “P” de Bovinos da Raça 
Gir imunizados com a vacina. Use um coeficiente de confiança de 95% de probabilidade. 

ii) Dimensionamento amostral: Se a precisão for aumentada em 5%, qual é o número de animais da 
raça Gir que deve ser selecionado? 

 

250) Na estatística experimental alguns termos de uso próprio ou corrente devem ser conhecidos pelo 
pesquisador, tais como os mostrados a seguir. Defina cada um.  

i) Delineamento experimental:  

ii) Tratamento ou Fator experimental: 

iii) Unidade experimental ou Parcela experimental:  

iv) Repetição: 

v) Casualização, aleatorização ou Sorteio dos Tratamentos:  

vi) Controle Local ou Bloqueamento:  

vii) Variável Resposta:   

viii) Tratamento Controle, ou Testemunha ou placebo:  

ix) Unidade de medida 

x) Experimento fatorial 
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251) Sabe-se que certa linhagem de camundongo da linhagem C57BL6J, alimentados com uma ração 
padrão, tem um aumento médio de peso igual a 64 gramas durante os três primeiros meses de vida. Um 
lote (amostra) de 81 camundongos dessa linhagem foi alimentado com uma nova ração, mantendo-se as 

condições ambientais padronizadas. O aumento médio de peso observados nos camundongos foi de 𝑋 =
60,75g, e um desvio padrão de S = 3,84 g. A nova ração tem a mesma eficiência alimentar que a padrão? 
Use α = 0,05. 

 

252) Em um seringal, localizado no estado do Acre, no qual se utiliza o processo convencional de sangria 
em 2012, a produção média de borracha seca é de 26 g / árvore/ corte. Tomou-se uma amostra ao acaso 
composta de 25 seringueiras, as quais foram sangradas usando-se um novo processo, tendo produzido 
28 g em média, com desvio padrão de 4g. O novo processo é mais eficiente que o convencional? Use α 
= 5%.  

 

253) Um experimento aleatório conduzido No Estado de São Paulo em 2012, consistiu em comparar os 
pesos vivos ao nascer em quilogramas de animais bovinos (bezerros) machos das raças Gir e Guzerá da 
estação experimental de zootecnia de Sertãozinho, do instituto de Zootecnia da secretária da Agricultura 
de São Paulo. Ao nível de 5% de Probabilidade. 

 

Pesos vivos ao nascer (Kg) de Bezerros Machos Zebu. Onde: 

𝑛1 = 40; 𝑋1 = 28,3 𝐾𝑔; 𝑆1
2 = 108,37 𝐾𝑔2; 𝑆1 = 10,41 𝐾𝑔 

𝑛2 = 50; 𝑋2 = 23,5 𝐾𝑔; 𝑆2
2 = 49,70 𝐾𝑔2;  𝑆2 = 7,05 𝐾𝑔 

 

254) Realizou-se um experimento aleatório em uma granja localizada em Mossoró, Rn, em 2012, com 
340 aves de pintos machos de um dia de idade, da linhagem “Ross”, com o objetivo de estudar o efeito 
da fonte de fósforo no ganho de peso das aves em gramas. Foram utilizadas 10 repetições por tratamento 
e 17 pintos por parcela e os resultados para ganho de peso médio por parcela em gramas, estão mostrados 
na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Dados de ganhos de peso de pintos machos de um dia de idade submetidos a tratamentos 
diferentes. 

Termofosfato Magnesiano (X1) Fosfato Bicálcico (X2) 

63,0 60,9 90,0 91,8 

62,5 62,5 90,6 92,0 

61,9 63,8 91,7 92,3 

60,7 62,0 90,9 90,6 

63,2 61,8 90,3 91,2 

 

Sendo que, 𝑿𝟏𝟏 =
𝒙𝟏+𝒙𝟐+𝒙𝟑+𝒙𝟒+⋯+𝒙𝟏𝟕

𝟏𝟕
= 𝟔𝟑, 𝟎 𝒈, onde temos os seguintes dados: 

 

𝒏𝟏 = 𝟏𝟎; 𝑿𝟏 = 𝟔𝟐, 𝟐𝟑 𝒈; 𝑺𝟏
𝟐 = 𝟎,𝟗𝟔 𝒈𝟐; 𝑺𝟏 = 𝟎,𝟗𝟖 𝒈 

𝒏𝟐 = 𝟏𝟎; 𝑿𝟐 = 𝟗𝟏, 𝟏𝟒 𝒈; 𝑺𝟐
𝟐 = 𝟎,𝟔𝟏 𝒈𝟐; 𝑺𝟐 = 𝟎,𝟕𝟖 𝒈 

 
Verificar se existe efeito significativo da fonte de fosfato, isto, é, se os ganhos médios de pesos em gramas 
são estatisticamente iguais, ou ainda se existe igualdade entre os tratamentos ensaiados, considerando, α 
= 0,05. 
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255) Em uma granja localizada no município de Mossoró, Rn, selecionou-se em 2012, uma amostra 
aleatória de 800 coelhos da raça NOLFOX, a qual apresentou 480 machos. Ao nível de 1% de 
significância, pode-se concluir que há prevalência (predominância) de coelhos machos nessa granja? 

P(Sucesso) = Número de coelhos machos 

�̂� = 𝑓 =
𝑋

𝑛
=
480

800
= 0,60;  �̂� = 1 − 0,60 = 0,40 

 

𝑃0 = 0,50 = 50%  e 𝑞0 = 1–0,50 = 0,50 = 50%. 

 

256) Considere os pesos vivos ao nascer (x) e ao desmame (y), ambos em quilogramas (kg), medidos em 
10 bezerros (n = 10) machos da Raça Bovina GUZERÁ, os quais foram obtidos em 2010, na cidade de 
Mossoró, RN. 

Tabela 1: Dados Referentes aos pesos ao nascer (x), e ao desmame (y) expressos em quilogramas de dez 

bezerros machos da raça guzerá. 

 Peso ao nascer 
(kg) 

X 

Peso ao desmame (kg) 

Y 

 

XY 

 

X2 

 

Y2 

 25,6 

26,9 

27,1 

28,6 

26,4 

25,8 

26,7 

28,7 

27,9 

26,9 

48,6 

49,8 

50,3 

52,4 

49,6 

49,0 

49,4 

53,0 

52,0 

49,7 

1244,16 

1339,62 

1363,13 

1498,64 

1309,44 

1264,20 

1318,98 

1521,10 

1450,80 

1336,93 

655,36 

723,61 

734,41 

817,96 

696,96 

665,64 

712,89 

823,69 

778,41 

723,61 

2361,96 

2480,04 

2530,09 

2745,76 

2460,16 

2401,00 

2440,36 

2809,00 

2704,00 

2470,09 

SOMA 270,60 503,80 13647,00 7332,54 25402,46 

 

𝑛 =  10                                                     SQX = 7332,54  −
(270,60)2

10
 = 10,10 

𝑋 = 
270,60

10
= 27,06 𝑘𝑔                           SQY = 25402,46 −

(503,80)2

10
= 21,02 

𝑌 =
503,80

10
= 50,38 𝑘𝑔                             SPXY = 13647,00−

(270,60)(503,80)

10
= 14,17

 

De acordo com os dados mostrados na tabela acima, responda de forma detalhada os seguintes itens.  

i) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 
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ii) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, do 

peso ao desmame (y) sobre o peso ao nascer (x) e interprete o coeficiente linear (�̂�) e de regressão 

(�̂�); �̂�𝑖 = �̂� + �̂�𝑋𝑖 .  

iii) Testar usando o teste “t” de “Student” a 5% de probabilidade, a significância da regressão linear 
simples obtida no item anterior “b”; 

iv) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1 − 𝑟2);  𝑟2 =
�̂�2𝑆𝑄𝑋

𝑆𝑄𝑌
=

�̂�𝑆𝑃𝑋𝑌

𝑆𝑄𝑌
100(%) 

v) Estimar o peso no desmame (y) para um peso ao nascer (x) de 26,5 kg; 

vi) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de “Pearson” (r) entre x e y, e teste 
sua significância a 5% de probabilidade através do teste “t” de “Student”. 

 

257) Verificar se Existe Diferença Estatística Significativa a 5 % de probabilidade Entre as Médias de 
Peso Vivo de Aves da Raça New Hampshire em Quilogramas Submetidas a Dois Tipos de Ração 

Industrial. Use α = 0,05: Dado 𝑡
[27;

0,05

2
]
= ±2,052. 

RAÇÃO 

A ( COM SORGO) B ( SEM SORGO) 

n1=17 n2=12 

𝑋1 = 22,0𝑘𝑔 𝑋2 = 17,5𝑘𝑔 

𝑆1 = 2,4𝑘𝑔 𝑆2 = 1,8𝑘𝑔 

 

258) Um Engenheiro Civil Conduzindo um Experimento Aleatório em 2022 Na Cidade De Mossoró, 
RN, resolveu comparar o tempo de secagem de duas marcas diferentes de tintas Acrílicas para 
determinado tipo de parede. Para a marca A foram verificados os tempos de secagem de n1= _____ 
Paredes. O tempo médio obtido foi A = 85 minutos, com desvio padrão S1 = 7 minutos. Para a marca 
B, foram verificadas n2=______ Paredes, com tempo médio B = 90 minutos e desvio-padrão S2 = 9 
minutos. Teste a hipótese de que não existe diferença Estatística entre os Tempos Médios de Secagem 

Das Tintas Ensaiadas. Use Um Nível de significância de 1% de Probabilidade. Dado: 𝑍
[
0,01

2
]
= ±2,58. 

Observação: Use Como Tamanho da amostra O Valor Da Sua Idade Multiplicado Por Dois (2). 

 

259) Responda o seguinte: 

i) Na Sua Opinião Como A Escolha Do Tipo de População e Sua Variabilidade, do Tamanho Das 
Amostras, Do Tipo De Delineamento Ou Plano Amostral, Bem Como Do Nível De Significância 
Do Teste Ou Erro Tipo I (O Alfa α Ou Valor P ) Pode Afetar As Conclusões Dos Testes De 
Hipóteses Ou De Significância Estatísticas Da Primeira e da Segunda  Questões Desta Prova. 
Neste Caso O Que Significa Ou Representa Os Símbolos *; **; *** e n.s. Colocados No Canto 
Superior Direito Do Valor Da Estatística Teste; 

ii) Existe Associação, Ligação ou Relação Estatística Entre Esses Dois Testes de Significância 
Estatística Desta Prova Com Os Intervalos de Confiança (Estimação Estatística); 

iii) Existe Também Relação Com As Técnicas De Análise Estatística Da Regressão Linear Simples E 
Da Correlação Linear Simples; 
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iv) Explique Como Você Empregaria Ou Conduziria Um Teste de Hipótese ou de Significância 
Estatística do Qui-Quadrado Para Ajustamento Ou Para Estudo De Independência Entre 
Variáveis Qualitativas Na Sua Área De Estudo (Medicina Veterinária, Por Exemplo), Cite e 
Descreva Um Exemplo Prático; 

v) Na Sua Opinião Qual é o Objetivo, e a Importância Para a Ciência Do Método de Estimação Dos 
Mínimos Quadrados [M.M.Q.], Utilizado na Análise de Regressão Linear Simples.  

vi) Justifique Todas as Suas Respostas. Descreva de forma individual com suas palavras. 

 

260) Identifique, Defina, Localize ou Diga Quem é Ou Como Foi Realizado os Termos Utilizados na 
Estatística Experimental Listados A Seguir Que Existe ou Ocorre Em Todo Experimento Aleatória, Para 
a questão 256 e para a questão 257 descrita anteriormente. 

a) Identificação na questão 256. 

1. Delineamento Experimental; 

2. Amostra Aleatória; 

3. Tratamento ou Fator experimental; 

4. Unidade Experimental ou Parcela Experimental; 

5. Repetição; 

6. Casualização, Aleatorização ou Sorteio dos Tratamentos; 

7. Controle Local ou Bloqueamento Ou Estratificação;  

8. 8- Variável Resposta;  

9. 9-Tratamento Controle, Tratamento Testemunha ou Placebo;  

10. 10-Unidade de Medida. 

 
b) Identificação na questão 257.  

1. Delineamento Experimental; 

2. Amostra Aleatória; 

3. Tratamento ou Fator experimental; 

4. Unidade Experimental ou Parcela Experimental; 

5. Repetição; 

6. Casualização, Aleatorização ou Sorteio dos Tratamentos; 

7. Controle Local ou Bloqueamento Ou Estratificação;  

8. Variável Resposta;  

9. Tratamento Controle, Tratamento Testemunha ou Placebo;  

10. Unidade de Medida. 
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261) Um estudo sobre a quantidade de chuvas e de poluição do ar removida conduzido na cidade de 
Mossoró no Estado do Rio Grande Norte, Brasil, em 2020, produziu os seguintes dados:  

 

 Partículas 
removidas, 

Y 

(μg/m3) 

 

Chuvas diárias, 
X 

(0,01 cm) 

 

XY X2 Y2 

127 4,4    

122 4,3    

117 5,8    

116 5,5    

115 6,0    

119 5,1    

133 3,9    

143 2,2    

109 7,6    

TOTAL      

 

Pede-se: 

i) Em que consiste neste experimento aleatório o Método de Estimação dos MÍNIMOS 
QUADRADOS (MMQ; 

ii) Qual a diferença entre um MODELO DE REGRESSÃO LINEAR PARA UM MODELO DE 
REGRESSÃO NÃO LINEAR, justifique sua resposta. Cite e descreva  um exemplo na sua área 
de estudo ou em uma área correlata; 

iii) Construa um diagrama de dispersão e interprete os aspectos, direção, forma e intensidade da 
relação funcional entre as variáveis X e Y; 

iv) Trace um gráfico da linha de regressão na representação feita anteriormente no item a (a); 

v) Determine a equação da reta de regressão para prever a quantidade de partículas removidas a partir 
da quantidade de chuva diária, ou seja, estime a inclinação e o intercepto em um modelo de 
regressão linear simples, interprete os dois valores obtidos do coeficiente linear e do coeficiente 
de regressão da reta estimada. Trace uma curva da função estimada mostrando os dois coeficientes 
o “α” e o “b”;  

vi) Teste a hipótese de que [H0: b = 0 ] contra a alternativa de que [H1: b ≠ 0 ], no nível de significância 
de 0,05, e interprete a decisão resultante. Isto é Teste, ao nível de significância de 0,05, se o modelo 
linear é adequado; 

vii) Determine o coeficiente de determinação ou explicação o r2 e interprete o resultado obtido; 

viii) Estime a quantidade de partículas removidas quando a chuva diária é x = 4,8 unidades; 
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ix) Neste Estudo-Exemplo é possível a aplicação da Técnica Estatística de Análise da Correlação 
Linear Simples. Justifique sua resposta. 

 

262) Conduzindo um Experimento em Mossoró, RN em 2021, Pesquisadores do Instituto de Pesquisa 
IARN, Tinham Por objetivo Verificar se os Carneiros da Raça MERINO AUSTRALIANO de 
nascimentos Simples Diferiam dos Animais Gêmeos Quanto à Produção Média de Lã em Quilogramas, 
e Obtiveram os Seguintes dados em Quilogramas por Tosquia (Operação de se Retirar Lã). Use α = 0,01: 

Dado 𝑡
[20;

0,01

2
]
= ±2,845 . Conduza Um Teste De Hipótese Apropriado Para Verificar Essa Hipótese 

Estatística. 

 

NASCIMENTO SIMPLES GÊMEOS 

𝑛1 = 12 𝑛2 = 10 

𝑋1 = 40𝑘𝑔 𝑋2 = 33𝑘𝑔 

𝑆1 = 2,9𝑘𝑔 𝑆2 = 1,9𝑘𝑔 

 

263) Um Ensaio Aleatório Conduzido em 2010 em Mossoró, RN, Consistiu em utilizar Dois Tipos de 
Vermífugos Para Cavalos Manga Larga (EQUINOS), Procurando Verificar Alterações no Teor de 
Hemoglobina em Miligramas e Obteve-se os Seguintes Resultados.  

 

FENOTIAZINA THIBENZOLE 

𝑛1 = 𝑛2 = 

𝑋1 = 10,7𝑚𝑔 𝑋2 = 12,8𝑚𝑔 

𝑆1 = 0,7𝑚𝑔 𝑆2 = 1,2𝑚𝑔 

  

Concluir se Existe Diferença Estatística Entre os Dois Tratamentos, ao Nível de Significância de 5 % de 

Probabilidade. Dado: 𝑧
[
0,05

2
]
= ±1,96. 

Observação: Use Como Tamanho das Amostras 𝑛1 e 𝑛2,  O Valor Da Sua Idade Multiplicado Por Dois 
(2). 

 

264) Suponha que a produção de petróleo e gás “x” seja uma variável aleatória contínua normalmente 
distribuída ou gaussiana, identificada como mostrado a seguir: 

uma empresa, monopolista no mercado de petróleo e gás instalada no nordeste do brasil, em 2021, tem 
produção constante de 90 toneladas (ton.) por dia. sabe-se que a procura diária é uma variável aleatória 

com distribuição normal, gaussiana ou em forma de sino de igreja, com média 𝜇 = 80 toneladas e desvio 

padrão 𝜎 = 10 toneladas. Com base nestes dados, responda. usando os parâmetros característicos média 

µ e desvio padrão σ, e empregando a tabela da distribuição normal padronizada [𝜇 = 0 𝑒 𝜎 = 1], ou 
seja, utilize a tabela de probabilidades desse modelo de distribuição teórica, bem como consulte a teoria 
dessa distribuição e responda as perguntas a seguir, e determine também as seguintes áreas 
(probabilidades) sob a cauda dessa curva. 
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Observação: trace (desenhe) a curva normal padrão para cada caso solicitado a seguir: 

i) qual a procura média diária deste produto?;  

ii) calcule a variância da produção do produto;  

iii) determine a probabilidade de a procura ser inferior a 78 toneladas; 

iv) calcule a probabilidade de ocorrer procura excedentária? 

v) qual a percentagem de dias em que a procura se situa entre 77 e 82 toneladas?; 

vi) qual deve ser a produção mínima diária para que a probabilidade de ocorrer procura excedentária 
seja 0,025; 

vii) qual a probabilidade de em 9 dias, selecionados ao acaso, a procura total ser superior a 780 ton.? 

viii) selecionados ao acaso 4 dias, determine a probabilidade de, em média, a procura ser no máximo 
75 ton. por dia? 

ix) qual é o quartil ou escore (x) que delimita as 5%   maiores produções; 

x) porque essa distribuição teórica de probabilidade é     conhecida    como curva normal dos erros.  

 

265) Suponha que x seja uma variável aleatória contínua normalmente distribuída ou gaussiana, 
identificada como a produção de leite diária de um rebanho bovino de vacas da raça holandês preto e 
branco expressa em quilogramas de leite/dia cujo rebanho de cabeças de gado foi explorado 
comercialmente em mossoro, rn, brasil em 2021, com média µ de produção de ______  kg de leite/dia e 
desvio-padrão σ de ______ kg de leite/dia. Com base nestes dados, responda. usando os parâmetros 
característicos média µ e desvio padrão σ e empregando a tabela da distribuição normal padronizada 

[𝜇 = 0 𝑒 𝜎 = 1], ou seja, utilize a tabela de probabilidades desse modelo de distribuição teórica, bem 
como consulte a teoria sobre essa distribuição e responda as perguntas a seguir, e determine também as 
seguintes áreas (probabilidades) sob a cauda dessa curva. Observação: trace (desenhe) a curva normal 
padrão para cada caso solicitado a seguir: Escolha o valor para a média e para o desvio padrão adotando 
os seguintes critérios; para a média µ escolha valores entre 10,0 e 15,0 e para o desvio padrão σ  escolha 
valores entre  0,25 e 0,65. 

Pede-se: 

i) 𝑃[𝑋 < 𝜇]; 

ii) 𝑃[𝜇 − 2𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 2𝜎]; 

iii) 𝑃[𝜇 − 1,96𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 1,96𝜎]; 

iv) 𝑃[𝜇 − 𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 2𝜎]; 

v) quais as abscissas dos pontos de inflexão? o que significam ou representam esses valores?; 

vi) qual é a probabilidade de um valor diferir da média de mais da metade do desvio padrão? ou seja, 
ser maior (está acima) de meio desvio padrão da média?; 

vii) qual é o quartil ou escore (x) que delimita as 5% vacas mais      produtivas; 

viii) quais são as produtividades (x1 e x2), que delimitam 95% de área, isto, é, quais os limites do 
intervalo que comporta 95% dos     elementos ou da produtividade dessas vacas 

nesta    distribuição     de     probabilidade? ou seja, pede-se a 𝑝(𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2) =
95%,     interprete     o     resultado; 

ix) qual deverá ser: a. a produção mínima dos animais 20 % superiores ou mais produtivos; 

x) qual é a probabilidade de encontrarmos, nesse rebanho, um animal com produção superior a 14 
kg leite/dia;  

xi) qual é o o percentual de animais com produção média de leite entre 11,0 kg e 12,5 kg/dia;  
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266) Considere a Série Estatística de Dados Abaixo, Referente à Resistência à Compressão do Concreto 
[essa unidade de medida é chamada de “fck” e é medida na unidade MPa (Mega Pascal)]. Obtidos em um 
Ensaio (experimento aleatório) Conduzido Em um Laboratório Na Cidade de Mossoró, Localizada No 
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Durante o Primeiro Semestre do Ano de 2020.Para entendermos 
melhor, o Pascal é a medida de pressão exercida por 1 Newton em uma área de 1 metro quadrado, o 
Mega Pascal é esta força multiplicada por 1 milhão, ou seja, cada 1 fck corresponde a resistência 
aproximada de 10kgf/cm².  

 

6ª unidade MPa  

90,60    109,30  58,90    75,35      59,10      46,20 

87,90    87,60    78,30    79,80     47,80       68,00 

74,92    86,75    93,78    75,50     57,13       51,18 

157,80    99,80    65,90    74,65     95,40       58,65 

94,20    39,80    85,00    53,70     81,60       66,20 

74,80    82,50    81,30   46,90      64,20       48,20 

63,90   76,45    59,50    83,90      80,80     119,40 

79,20   68,70    82,60    70,30      81,30       48,51 

58,70   89,10    77,60    93,79      50,00       52,00 

74,35   89,70    58,45    71,75      55,10       56,20 

74,10   64,50    90,80    78,88      75,80       78,61 

88,16   88,00    55,80    71,35      60,30       71,80 

70,15   70,20    79,90    56,80      75,65       73,05 

78,67   79,10    73,10    59,90      74,00       43,60 

51,00   67,00    46,50    64,05      71,30       52,40 

 

  Pede-se: 

i) Classifique a População. Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo. Qual é Valor do 
tamanho da amostra n? 

ii) Qual é o Tipo de Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada? 

iii) Escreva Os dados Brutos Em ROL e Agrupe os Valores Em Uma Tabela de Distribuição de 
Frequências em Intervalos de Classes e Construa ou Represente-os Graficamente Através de um 
Histograma de Frequências Simples Absolutas e de um Polígono de Frequências Simples 
Absolutas no Mesmo Diagrama; 

iv) Calcule A Média Aritmética da Distribuição (�̄�). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

v) Determine a Mediana da Distribuição (Md). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 
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vi) Obtenha o Valor da Moda dos Dados (Mo). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

vii) Determine o Valor da Amplitude Total dos Dados (At). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

viii) Determine o Valor do Desvio Padrão Desta Série Estatística (S). O Que Significa Este Valor Ou 
Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

ix) Calcule o Valor do Erro Padrão Média Desta Série[𝑆(�̄�)]. O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 

interprete o Resultado Obtido; 

x) Calcule O Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição (CV). O Que Significa Este Valor 
Ou Melhor, Interprete o Valor Obtido. 

 

267) Qual é a Importância Científica da Teoria e da Aplicação Prática da Estatística Descritiva ou 
Dedutiva, Conhecida Também Como Análise Exploratória de Dados (AED) na Sua Área de Estudo 
(Engenharia Mecânica, Ecologia, etc. por exemplo). Mostre um Exemplo de Aplicação com uma Cópia 
de um Artigo Científico em Anexo na Sua Área de Estudo, Descrevendo Quais e Como Foram Usadas 
as Ferramentas ou Técnicas Estatísticas Neste Trabalho Científico, Salientando Claro Que Você Cite a 
Fonte ou Referência (livro, revista científica, etc.) de Onde Você Retirou Tal Informação. 

 

268) Os Seguintes Dados Mostram a Ventilação Pulmonar em Repouso de 40 Animais Ovinos Adultos 
machos e fêmeas da Raça SANTA INÊS medidos em Litro/minuto Coletados Em Um Ensaio 
(experimento aleatório) Conduzido Na Cidade de Mossoró, Localizada No Estado do Rio Grande do 
Norte, Brasil, Durante o Ano de 2019. 

8,3        8,0       9,9      9,2      9,1       6,5        5,5       5,7      6,1     6,3 

10,3        6,5       7,6      7,6      7,6       6,9      10,3     10,1      9,8     7,8 

7,3        8,9     10,1      7,6      9,1       8,3        4,8       5,1      4,9     4,9 

10,2        6,5       6,7      6,9      9,1       7,0      11,9     11,4      8,1     8,5 

Pede-se: 

i) Classifique a População. Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo. Qual é Valor do 
tamanho da amostra n? 

ii) Qual é o Tipo de Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada? 

iii) Escreva Os dados Em ROL e Agrupe os Valores Em Uma Tabela de Distribuição de Frequências 
em Intervalos de Classes e Construa ou Represente-os Graficamente Através de um Histograma 
de Frequências Simples Absolutas e de um Polígono de Frequências Simples Absolutas no Mesmo 
Diagrama; 

iv) Calcule A Média Aritmética da Distribuição (�̄�). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

v) Determine a Mediana da Distribuição (Md). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

vi) Obtenha o Valor da Moda dos Dados (Mo). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

vii) Determine o Valor da Amplitude Total dos Dados (At). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 
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viii) Determine o Valor do Desvio Padrão Desta Série Estatística (S). O Que Significa Este Valor Ou 
Melhor, interprete o Resultado Obtido; 

ix) Calcule o Valor do Erro Padrão da Média Desta Série[𝑆(�̄�)]. O Que Significa Este Valor Ou 

Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

x) Calcule O Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição (CV). O Que Significa Este Valor 
Ou Melhor, interprete o Valor Obtido. 

 

269) Uma moeda honesta, não viciada ou equilibrada é lançada 3 vezes, ou três moedas são lançadas 
simultaneamente. Sejam os eventos: A = Ocorram pelo menos duas caras; B = Ocorram resultados iguais 
nos três lançamentos, onde, c = Ocorre face cara, e k = Ocorre face coroa. 

 

Verifique se os eventos aleatórios A e B são estatisticamente independentes. Temos o seguinte espaço 
amostral “S”: 

S = {(c, c, c), (c, c, k), (c, k, c), (k, c, c), (c, k, k), (k, c, k), (k, k, c), (k, k, k)}. E os eventos A e B são A = 

{(c, c, c), (c, c, k), (c, k, c), (k, c, c)}, onde 𝑃(𝐴)  =  
4

8
=

1

2
 e B = {(c, c, c), (k, k, k)}, sendo 𝑃(𝐵)  =

2

8
=

1

4
  

 

270) Num experimento com tomates tipo Santa Cruz, cultivar Santa Clara em uma casa de vegetação de 
um plantio em Mossoró, Rn, tem-se 26 vasos distribuídos segundo o seguinte delineamento experimental. 

 

Tabela 3: Dados referentes a produção de três variedades de tomate submetidos a três tipos de adubos. 

VARIEDADES 
ADUBOS 

TOTAL 
1 2 3 

1 3 4 2 9 

2 1 3 3 7 

3 5 2 3 10 

TOTAL 9 9 8 26 

 
Sorteia-se um adubo (coluna) ao acaso, do qual se sorteia uma variedade, verificando-se que ocorreu a 
variedade 2. Qual é a probabilidade de que essa variedade esteja sendo tratada com o adubo 1? 

  

Sejam os eventos: 

𝐴1 =  ocorrer o adubo 1 

𝐴2 =  ocorrer o adubo 2 

𝐴3 =  ocorrer o adubo 3 

𝐵 =  ocorrer a variedade 2 

𝐴1  𝐴2  𝐴3 =   

𝐴1  𝐴2  𝐴3 =   

𝑃(𝐴𝑖), 𝑖 =  1, 2, . . . , 3. 
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𝑃(𝐴1 )  =  𝑃(𝐴2 )  =  𝑃(𝐴3 )  =  
1

3
 

𝑃(𝐵/𝐴1) =  
1

9
 

𝑃(𝐵/𝐴2)  =  
3

9
 = 

1

3
 

𝑃(𝐵/𝐴3) =  
3

8
 

𝑃(𝐴1/𝐵)  =  
𝑃(𝐴1)𝑃(𝐵/𝐴1)

𝑃(𝐴1)𝑃(𝐵/𝐴1) +  𝑃(𝐴2)𝑃(𝐵/𝐴2) +  𝑃(𝐴3)𝑃(𝐵/𝐴3)
 

 

271) Na fazenda Várzea redonda existem as seguintes raças bovinas, com os respectivos números de 
animais: Nelore 20, Gir 32, Guzerá 45 e InduBrasil 54. Um experimento consiste em sortear dois animais. 

Considere os seguintes eventos. 

A = O Animal é da Raça Nelore 

B = O Animal é da Raça Gir 

 

a. Qual é a probabilidade de ambos serem nelores? Observe que os eventos são dependentes e que 
só existe uma maneira que satisfaz. Logo, a probabilidade pedida é dada por:  

P(A1  A2) = P(A1) . P(A2/ A1) = 

b. Qual é a probabilidade de um ser nelore e o outro ser Gir? Observe que os eventos são 
dependentes e que, também, só existe uma maneira que satisfaz. Logo, a probabilidade pedida é dada 
por:  

P(A  B) = P(A) . P(B/A) = 

 

272) Num estudo sobre fecundidade de duas raças suínas, foram examinados 14 animais de cada raça, 
obtendo-se o resultado exposto na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Dados de fecundidade de duas raças suínas, Landrace e Duroc. 

     RAÇAS 

               FECUNDIDADE 

  TOTAL 
FECUNDAS (F) 

NÃO FECUNDAS 

(�̅�) 

   LANDRACE        12            2      14 

   DUROC          8            6      14 

     TOTAL        20            8      28 

 

Considere os seguintes eventos aleatórios: 

𝐹 = o animal é fecundo 

�̅� = o animal não é fecundo 
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𝐴 = o animal é da raça landrace 

𝐵 = o animal é da raça duroc 

 

A) qual é a 𝑃(𝐹/𝐴)  = 

B) qual é a 𝑃(�̅�/𝐵)  = 

C) qual é a 𝑃(𝐹  𝐴)  =  𝑃(𝐹)  +  𝑃(𝐴) −  𝑃(𝐹  𝐴) 

 

273)  Um experimento aleatório consiste em retirar ao acaso 3 cartas de um baralho com 52 cartas. Qual 
é a probabilidade de saírem duas figuras e um ás? 

 

274) Um experimento de nascimentos de bezerros foi observado experimentalmente em uma amostra 
de 3000 nascimentos 1590 fêmeas. 

 

275) Seja “E” o experimento aleatório relativo ao lançamento de um dado honesto. Seja “A” o evento 
ocorrência da face número 4. Determine o valor da probabilidade do evento “A”. 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, n= 6, A = {4}, m = 1. 

 

276) Sejam os eventos “A” e “B”.Encontre uma expressão e indique o DIAGRAMA DE “VENN” para 
o evento em que: 

a) “A” ocorrer, mas “B” não, isto é, somente “A” ocorre 

Resposta: A∩Bc 

b) Apenas “A” ou apenas “B” ocorre, isto é exatamente um dos dois eventos. 

-Sugestão: Apenas “A” ou apenas “B” ocorre, mas não ambos (“A” ocorrer, mas “B” não, ou “B” 
ocorrer, mas “A” não). 

Resposta: (A∩Bc) ∪ (B∩Ac) 

 

277) Sejam os eventos “A”, “B” e “C”. Encontre uma expressão e indique o diagrama de “venn” para o 
evento em que: 

a) “A” e “B” ocorrem, mas “C” não. 

Resposta: A∩B∩Cc 

b) Somente “A” ocorre: 

Resposta: A∩Bc∩Cc 

Observação: Faltam os diagramas de Venn. 

 

278) Uma urna contém 8 BOLAS BRANCAS, 4 BOLAS AZUIS, 5 BOLAS AMARELAS E 7 BOLAS 
VERMELHAS. Tirando-se aleatoriamente, 3 Bolas dessa urna, determinar a probabilidade: 

a) De todas serem BRANCAS; 

b) De todas serem AZUIS; 

c) De todas serem AMARELAS; 
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d) De todas serem VERMELHAS; 

e) De 2 serem BRANCAS e 1 VERMELHA; 

f) De pelo menos uma ser VERMELHA; 

g) De três serem da MESMA COR. 

 

279) Considere o seguinte experimento aleatório: Duas moedas honestas são lançadas. 

 

a) Dê dois possíveis espaços amostrais para este experimento. Represente um destes como o produto 
cartesiano de dois outros espaços amostra. 

Sejam os eventos C = Ocorre FACE CARA e K = Ocorre FACE COROA 

 

S1 =  

S2 =  

 

b) Liste os seguintes eventos e obtenha as probabilidades dos eventos. 

I) Pelo menos duas caras 

II) Duas caras 

III) O complementar de B 

 

280) Considere o lançamento de dois DADOS (HEXAEDRO). Considere os eventos: A = Soma dos 
números obtidos iguais a 9 e B = número no primeiro dado maior ou igual a quatro (4). Enumere os 

elementos de A e B. Obtenha AUB, 𝐴 ∩ 𝐵 e AC. Obtenha as probabilidades dos eventos. 

 

 

281) Uma urna contém 3 BOLAS BRANCAS, 2 VERMELHAS E 5 AZUIS. Uma bola é escolhida ao 
acaso na urna. Qual a probabilidade de a bola escolhida ser: 

 

Branca? 

Vermelha? 

Azul? 

 

282) De um baralho de 52 cartas, uma carta é extraída ao acaso. Qual a probabilidade de cada um dos 
eventos abaixo? 

a) ocorre dama de copas? 

b) ocorre dama? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )





























=

6,65,64,63,62,61,6

6,55,54,53,52,51,5

6,45,44,43,42,41,4

6,35,34,33,32,31,3

6,25,24,23,22,21,2

6,15,14,13,12,11,1

S
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c) ocorre uma carta de naipe paus? 

d) ocorre dama ou rei ou valete 

e) ocorre uma carta que não é um rei? 

f) ocorre uma carta de az ou uma carta de espada? 

g) ocorre uma carta de ouros ou figura? 

 

283) Considere o espaço amostral S = {a1, a2, a3, a4} e a distribuição de probabilidade, tal que: 

 

P1=P2=P3 e P4=0,1. Calcule: 

a) P1, P2 e P3 

b) Seja o evento A= {a1, a3}. Calcule P(A). 

c) Calcule P(Ac) 

d) Seja B o evento B= {a1, a4}. Calcule P(B) 

e) Calcule P(AUB) e P(A B). 

f) Calcule P[(AUB)c] e P[(A B)c] 

 

284) Considere dois eventos A e B, mutuamente exclusivos, com P(A) =0,3 e P(B) =0,5, calcule: 

a) P(A B) 

b) P(AUB) 

c) P(A/B) 

d) P(Ac) 

e) P[(AUB)c] 

f) P(Ac U Bc) 

g) P(Ac Bc) 

  

285) Se P(AUB) = 0,8; P(A) = 0,5 e P(B) = x, determine o valor de x no caso de: 

a) A e B serem mutuamente exclusivos 

b) A e B serem independentes 

            

286) Uma experiência aleatória consiste em jogar um dado honesto. Especifique os pontos-amostras que 
compõem cada um dos seguintes eventos e calcule as probabilidades de cada um dos eventos. 

S= {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 

a) Evento A: Dar 4 

A=  

 

b) Evento B: Dar um número par 

B=  
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c) Evento C: Dar A e B, C=A B= {4}. 

C=   

d) Evento D: Dar um número inferior a 3 

D= 

e) Evento E: Dar A, B ou ambos, E=AUB= 

E= 

P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A B) 

P(AUB)= 

 

f) Evento F: dar A e D, F=𝐴 ∩ 𝐷 

F={Não contém qualquer ponto amostra} 

F= ∅, pois 𝐴 ∩ 𝐷= ∅ 

P(F)= 

 

287) Num lançamento de uma moeda honesta, qual é a probabilidade de obter ou não obter cara.  A = 
SAÍDA DE CARA, Ac = SAÍDA DE COROA, S = {C, K}. 

P(A) + P(Ac) =  

 

288) Um baralho de 52 cartas tira-se uma carta ao acaso. Qual a probabilidade de ser ouros ou figura a 
carta tirada? 

S={Ao, ..., Ko, Ac, ..., Kc, Ap,...,Kp, Ae…Ke} 

A={Ao, 2o, ..., Ko} 

B={JpQpKp,JoQoKo,JcQcKc,JeQeKe} 

𝐴 ∩ 𝐵={JoQoKo} 

 

a) ouros: 𝑃(𝐴) = 

b) figura: 𝑃(𝐵) =   

c) figura de ouros:  

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 

𝑃(𝐴𝑈𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =  

289) No mesmo baralho, do exemplo anterior. Qual é a probabilidade de se tirar 2 figuras ou 2 azes? S= 
{Ao,..., Ko, Ac,..., Kc, Ap,..., Kp, Ae,…, Ke} 

Sejam os eventos,  

A = saída de uma carta de az, A=  

B = saída de uma carta de figuras, B= 

a) Azes:  

b) Figuras:  
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290) Determine A probabilidade P de cada evento (Espaços amostrais finitos e equiprováveis): 

 

a) Um número par aparece no lançamento de um dado não viciado: 

S= {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

S1=  

b) Um rei aparece ao extrair-se uma carta de um baralho comum de 52 cartas. 

Há 4 reis nas 52 cartas S={Ro, Re, Rc, Rp}, portanto 

P(A)= 

c) Pelo menos uma coroa ocorre no lançamento de três moedas não viciadas.   

 S = {(c,c,c), (c,c,k), (c,k,c), (k,c,c), (c,k,k) (k,c,k). (k,k,c), (k,k,k),}, onde C = Ocorre face cara e K = 
ocorre face coroa e S1 =  

 

291) Uma moeda é viciada de forma que as caras (C) são duas vezes mais prováveis de ocorrer que as 
coroas (K). Encontre P(C) e P(K)S = {C, K} 

P(C)= 

P(K)= 

P+2P=1  

 

292) Em um final de torneio de tiro ao alvo a probabilidade de João acertar no alvo é 
1

2
 e a de Pedro é 

3

5
. 

Qual a probabilidade do alvo ser atingido se ambos atirarem no alvo? 

 

P(AUB) =P(A)+P(B)-P(A B) 

P(AUB) = 

 

293) A e B jogam 120 partidas de xadrez das quais A ganha 60, B ganha 40 e 20 terminam empatadas. A 
e B concordam em jogar 3 partidas. Determinar a probabilidade de: 

a) A ganhar todas as três; 

b) Duas partidas terminam empatadas 

c) A e B ganharem alternadamente 

P(A)=  

P(B)=  

P(E)= 

 

294) Qual a probabilidade de, num baralho com 52 cartas, ao se retirarem 4 cartas ao acaso, sem 
reposição, se obter uma quadra? 

A: saída de 1 quadra 𝑛 = (
52
4
), o qual é o número de quádruplas. 𝑘 = 13, que é o número de quadras.  

 

 





Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 84 / 
/ 84 / 

295) Calcular a probabilidade de se obter exatamente 3 caras e 2 coroas em 5 lances de uma moeda. 

A: saída de 3 caras e 2 coroas, n = 25 = 32 (número de quíntuplas), 𝐾 = (
5
3
) = 10 (número de quíntuplas 

com 3 caras e 2 coroas). 

 

 

296) Uma urna I tem duas bolas vermelhas (V) e três brancas e a urna II tem cinco bolas vermelhas e 
seis brancas. Uma urna é escolhida e dela extraída uma bola e observada sua cor, seja: 
S={(I,V);(I,B);(II,V);(II,B)}. Descreva os eventos e calcule suas probabilidades. 

a) A: A urna escolhida é a I A= {(I, V); (I, B)}; P(A) =  

b) B: A urna escolhida é a II B= {(II, V); (II, B)}; P(B)= 

c) C: A bola escolhida é vermelha C= {(I, V); (II, V)}; P(C)=  

d) D: A bola escolhida é branca D= {(I, B); (II, B)}; P(D)=  

e) AUB AUB= isto é ao menos um dos eventos ocorrer 

AUB = {(I, V); (I, B); (II, V); (II, B)}, P(AUB) =, também como  

A B= ∅ e então, P(AUB)= 

f) A C A C = {(I, V)}; A C= os dois eventos A e C ocorrem simultaneamente, Então, 

 P(A C) =1/4. 

g) Dc Dc= {(I, V) ;(II, V)} 

Dc = o evento D não ocorre 

P(Dc)= 

P(D)= 

P(Dc)=1-P(D)= 

 

297) Escreva as duas leis de “DE MORGAN” em termos de notação de probabilidades 

P( )=P( U ) 

P( )=P( ) + P( ) = 1-P(A∩B) 

P( )=P( ∩ ) =1- P(A∪B) 

 

298) Três estudantes A, B e C estão em uma competição de natação. A e B têm as mesmas chances de 
vencer e, cada um, tem duas vezes mais chances de vencer do que C. Pede-se calcular a probabilidades 
de A ou C vencer. 

 

Solução: 

Sejam P(A), P(B) e P(C), as probabilidades individuais de A, B, C, vencerem. Pelos dados do enunciado, 
temos: P(A) = P(B) = 2.P(C). 

Seja P(A) = k. Então, P(B) = k e P(C) = k/2. Temos: P(A) + P(B) + P(C) = 1. 
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Isto é explicado pelo fato de que a probabilidade de A vencer ou B vencer ou C vencer é igual a 1. (evento 
certo).  

Assim, substituindo, vem a resposta. 

k + k + k/2 = 1  k = 2/5.  

 

299) Um dado é viciado, de modo que cada número par tem duas vezes mais chances de aparecer num 
lançamento, que qualquer número ímpar. Determine a probabilidade de num lançamento aparecer um 
número primo. 

 

Solução: 

 

Pelo enunciado, podemos escrever: P(2) = P(4) = P(6) = 2.P(1) = 2.P(3) = 2.P(5). Seja P(2) = k. 
Poderemos escrever: P(2) + P(4) + P(6) + P(1) + P(3) + P(5) = 1, ou seja: a soma das probabilidades 
dos eventos elementares é igual a 1. 

Então, substituindo, vem: k + k + k + k/2 + k/2 + k/2 = 1  k = 2/9. 

Assim, temos: 

P(2) = P(4) = P(6) =  

P(1) = P(3) = P(5) =  

O evento sair número primo corresponde a sair o 2, ou o 3 ou o 5. Logo,  

P(2) + P(3) + P(5) =  

 

300) Use o mesmo enunciado anterior e determine a probabilidade de num único lançamento sair um 
número ímpar. 

Resposta: 1/3 

 

301) Um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões numerados de 1 a 50. Determine 
a probabilidade de o cartão retirado ser de um número primo. 

 

Solução: 

Os números primos de 1 a 50 são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, portanto, 15 
números primos. Temos, portanto, 15 possibilidades de escolher um número primo num total de 50 
possibilidades. Portanto, a probabilidade pedida será igual a p = 

 

302) Use o mesmo enunciado anterior e determine a probabilidade de numa única retirada, sair um cartão 
com um número divisível por 5. 

Resposta: 1/5. 

 

303) Das 10 alunas de uma classe, 3 tem olhos azuis. Se duas delas são escolhidas ao acaso, qual é a 
probabilidade de ambas terem os olhos azuis? 

 

304) Considere o mesmo enunciado da questão anterior e calcule a probabilidade de na escolha de duas 
alunas, nenhuma ter olhos azuis. 
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Resposta: 7/15.  

Observação/Dica: como nenhuma das alunas deve ter olhos azuis restam 10 – 3 = 7 alunas.  

 

305) Tirando-se ao acaso, 5 cartas de um baralho de 52 cartas, a probabilidade de sair  exatamente 3 
valetes é: 

 

  a) 4/52  

  b) (4.C48,2)/C52,5   

  c) (4.C52,2)/C52,5   

  d) 3/52        

  e) nra  
 

306) Tendo-se, por exemplo, uma urna com 12 bolas iguais e de cores diferentes, sendo 5 AZUIS, 4 
VERMELHAS, e 3 AMARELAS queremos saber, em 3 extrações, fazendo após cada extração retornar 
a bola à urna, qual será a probabilidade das 3 bolas serem AZUIS. Trata-se de um problema de 
probabilidade condicional e a solução é dada pelo teorema da multiplicação, isto é, como a probabilidade 

de extração de uma bola AZUL  é de 
5

12
, a resposta para o problema será:  

 

No entanto, se não repuséssemos a bola na urna, a probabilidade teria valor diferente. Vejamos: 

Probabilidade da extração de uma bola azul na 1ª retirada =  

Probabilidade da extração de uma bola azul na 2ª retirada =  

Probabilidade da extração de uma bola azul na 3ª retirada =  

A probabilidade de serem todas as bolas azuis nas três extrações nos é dada pelo teorema da multiplicação, 
isto é, P(Todas as bolas serem azuis) = . 

 

307) No problema anterior, calcular qual seria a probabilidade de se extrair, com e sem reposição, uma 
bola de cada cor. 

 

A solução para extração com reposição é a seguinte: 

 Probabilidade de extração de uma bola azul =  

 Probabilidade de extração de uma bola vermelha =  

 Probabilidade de extração de uma bola amarela =  

Aplicando-se o teorema da multiplicação teremos: 

 P(AZUL, VERMELHA, AMARELA) = 

A solução para extração sem reposição é a seguinte: 

 

Se as bolas não forem recolocadas as probabilidades serão:  

Probabilidade de saída de uma bola azul na 1ª extração =  

Probabilidade de saída de uma bola vermelha na 2ª extração =  

Probabilidade de saída de uma bola amarela na 3ª extração =  
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Logo, P(AZUL, VERMELHA, AMARELA) = 

 

308) Uma companhia exploradora de petróleo trabalha em uma região do Rio Grande do Norte 
escolhendo aleatoriamente o ponto de perfuração do poço. Não encontrando petróleo nessa tentativa, 
sorteia outro local, e caso também não tenha sucesso, faz uma terceira e última tentativa. Sabendo-se que 
a probabilidade de encontrar petróleo nessa região é igual 0,60, determine a probabilidade de: 

 

a) Encontrar petróleo; 

b) Encontrar petróleo na segunda tentativa; 

c) Encontrar petróleo em até duas tentativas. 

 

Solução: 𝑃(𝑝) = 0,60, 𝑃(𝑝𝑐) = 0,40. 

 

Resposta:  

P(petróleo) = 79,2% 

P(petróleo na segunda tentativa) = 24% 

P(petróleo em até duas tentativas) = 84 % 

 

309) Uma companhia exploradora de petróleo trabalha em uma região do Rio Grande do Norte, Brasil, 
na conhecida Costa Branca Potiguar na cidade de Areia Branca na localidade conhecida como Canto do 
Amaro. Um ensaio consiste em um operário escolher aleatoriamente o ponto de perfuração de um Poço 
de Petróleo. Não encontrando petróleo nessa tentativa, sorteia outro local, e caso também não tenha 
sucesso, faz uma terceira e última tentativa. Sabendo-se que a probabilidade de encontrar petróleo nessa 
região e igual 0,60, determine a probabilidade de: 

i) Encontrar petróleo; 

ii) Encontrar petróleo na segunda tentativa; 

iii) Encontrar petróleo em até duas tentativas. 

 

Solução: 

P(p) = 0,60, P( pC ) = 0,40, onde P = É o evento encontrar petróleo e Pc è o Evento Complementar 
Não encontrar petróleo. 

 

Resposta: 

P(petróleo) = 79,2%. P(petróleo na segunda tentativa) = 24,0%. P(petróleo em até duas tentativas) = 
84,0%. 

 

310) Dada a função 𝑓(𝑥) = {
1

6
 x +  k   para 0 ≤  x ≤  3

0            para x fora deste intervalo
. 

Pede-se: 

i) Calcular a constante k, para que f(x) seja uma função de densidade de probabilidade. 

ii) O gráfico de f(x) = 
1

6
 x + 

1

12
   para 0 ≤  x ≤  3. 
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311) Uma variável aleatória contínua X tem a função de densidade: 

𝑓(𝑥)  =  {
3x2       para -1 ≤  x ≤  0

0           para outros valores x
 

Pede-se: 

A função de distribuição 

O gráfico de f(x) = 3x2 para -1 ≤ x ≤ 0 é dado por: 

 

312) Suponha que a variável aleatória bidimensional (X, Y) tenha a função densidade de probabilidade 
conjunta. 

𝑓(x,y) = {
kx (x−  y),    0 <  x >  2,    − x <  y <  x 

0               ,  para outros quaisquer valores
 

Calcule a constante k. 

 Resposta k=1/8. 

 

313) A função de densidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y, contínuas é. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = {
c . xy     0 <  x <  4, 1 <  y <  5

0          em caso contínuo
 

Determine o valor da constante C. 

Determine P(1 < x < 2, 2 < y < 3) 

Determine P(x ≥ 3, y  2) 

 

314) Verifique se (X,Y) uma variável aleatória bidimensional discreta são independentes. 

P(x = 2; y = 1) = 0,10 

P(x = 2) = 0,60 

P(y = 1) = 0,16 

P(x = 2) . P(y = 1) = 0,60 . 0,16 = 0,096 

 

Tabela 37: Distribuição conjunta bidimensional de probabilidades da variável aleatória (X, Y). 

 

            Y 

X  
1 2 3 SOMA 

2 0,10 0,30 0,20 0,60 

3 0,06 0,18 0,16 0,40 

SOMA 0,16 0,48 0,36 1,00 

 

315) X e Y são variáveis aleatórias independentes, ambas com valor esperado 0 e variância 2. 

Consideramos as variáveis U = aX + bY e V = cX + dY,  [E(X) = E(Y) = 0; V(X) = V(Y) = 2]. 
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Determinar: 

i) E(U) 

ii) E(V) 

iii) V(U) 

iv) V(V) 

v) COV(U, V) 

vi) UV = rUV  

 

316) Determine a função de distribuição ou de repartição de uma variável aleatória discreta. Considere X 
como a soma dos pontos no lançamento de dois dados. 

 

Tabela 38: Função de distribuição ou de repartição de uma variável aleatória discreta. X: soma dos pontos 
no lançamento de dois dados honestos. 

 

Xi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F(Xi) 1

36
 

3

36
 

6

36
 

10

36
 

15

36
 

21

36
 

26

36
 

30

36
 

33

36
 

35

36
 

36

36
 

 

317)  Exercícios de aplicação sobre função densidade de probabilidade (f.d.p.). Seja X uma variável 
aleatória contínua com função densidade: 

𝑓(𝑥) = {

1

8
,  se 0 ≤  x ≤  8

0,   em contrário

 

i. Encontre P(2 ≤ x ≤ 5) 

ii. P(3 ≤ x ≤7) 

iii. P(x ≥ 6) 

iv. Determine e trace o gráfico da função de distribuição F(x). 

 

Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade: 

𝑓(𝑥) = {
kx,    se 0 ≤  x ≤  5

0,     em caso contrário 
 

i. Calcule k; 

ii. Encontre P(1 ≤ x ≤ 3); 

iii. P(2 ≤ x ≤ 4); 

iv. P(x ≥ 3). 

 

Seja X uma variável aleatória com função densidade: 

𝑓(𝑥) = {
1

2
 x,  se 0 ≤  x ≤  2

0,   em contrário
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Encontre: 

i) a função de distribuição acumulada 

ii) F(x) e o seu gráfico. 

  

Considere a função dada por: 

𝑓(𝑥) = {

0,                  se x <  1,5

x,                  se 1,5 ≤  x ≤  2

0,25              se 2 ≤ x ≤  2,5

0,                 se x >  2,5

 

i. Mostre que f(x) é uma função densidade de probabilidade; 

ii. Escolhido um valor ao acaso para x, qual é a probabilidade de x pertencer ao intervalo [1,5; 2,0]? 
Considere a função dada por: 

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 

0,             se x <  0

0,2x         se 0 <  x <  1

0,2,          se 1 ≤  x ≤  5

1,2 - 0,2x  se 5 < x <  6

0,             se x >  6

 

 

i. Mostre que f(x) é uma função densidade de probabilidade; 

ii. ii) Represente graficamente a função f(x); 

iii. iii) Calcule P(X > 1) 

iv. iv) Calcule P(1 ≤ x ≤ 5); 

v. Calcule P(0,5 ≤ x ≤ 5,2). 

 

Dada a função de densidade de probabilidade (fdp) abaixo: 

𝑓(𝑥) = {
cx,  se 0 ≤  x ≤  2

0,   em caso contrário
 

i. Encontre o valor da constante c; 

ii. E(X); 

iii. Var(X); 

iv. Exemplos 15. 

 

318) Para cada 5 m de perfuração, na construção das fundações de um prédio, observa-se a ocorrência 
ou não de zonas de fratura. Admita que a cada 5 m a ocorrência de fratura tem probabilidade igual a 0.1. 
O custo de perfuração a cada 5m é de 100 (unidades monetárias convenientes) se não houver fratura. 
Será perfurado 15m. Há um acréscimo total de 50K (unidades monetárias convenientes), onde K é o 
número de zonas de fratura encontradas nos 15 m, K = 0,1, 2 ou 3. Admita que só pode ocorrer uma 
zona de fratura a cada 5m. 

Estude a variável custo das perfurações. 

i. Faça um diagrama de árvore que indique os diversos valores possíveis do custo. 

ii. Considere X, custo, como uma variável aleatória. Construa o espaço amostral e a distribuição de 
probabilidade de X. 

iii. Calcule o custo médio. 
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iv. Calcule o desvio padrão do custo. 

v. Devido a introdução de um novo imposto ou tributo o custo neste exercício passa a ser dado pela 
equação Y = 1,02X + 0,3. 

a. Calcule a nova média 

b. E o novo desvio padrão. 

 

319) Dez poços artesianos serão furados até o limite de 40m. A probabilidade de se encontrar água 
naquela região é de 0,3. Admita as hipóteses necessárias e calcule: 

i. Qual a probabilidade de se encontrar água em pelo menos 2 poços. 

ii. Qual o número médio de poços em que se encontrará água. 

 

320) Seja um experimento aleatório E: plantar duas sementes de feijão Macassar e aguardar a germinação: 

O espaço amostral desse experimento é dado por: 𝑆 = {(G,G); (G,𝐺); (𝐺, 𝐺); (𝐺, 𝐺)}, (G = Germinar; 

𝐺 = Não germinar). Seja 𝑋𝑖 a variável aleatória discreta que representa o número de sementes germinadas 

Determine: 

i) A distribuição de probabilidade e a distribuição de repartição 

ii) E(X) 

iii) Var(X) 

iv) D.P. (X) 

  

321) A variável aleatória contínua “x” desse exemplo representa o consumo em gramas de ração de 
crescimento diário, em uma granja avícola. 

Seja 𝑓(𝑥) = (
𝐾𝑥   se  0 ≤ 𝑥 ≤  { ou se x ∈ [0,1]}

0     se x < 0 ou x >  1{ ou se x ∉  [0,1]}
 

Determinar: 

i) K a fim de que f(x) seja uma função densidade de probabilidade [f.d.p.]. 

ii) O gráfico de f(x) 

iii) 𝑃 (0 ≤  x ≤  
1

2
) 

iv) 𝑃 (𝑥 =
1

2
) 

v) 𝐹(𝑥) 

vi) O gráfico de 𝐹(𝑥) 

 

322) Um exemplo de distribuição de probabilidade discreta bidimensional pode ser visto abaixo: onde X 
representa o valor dos salários em reais e Y o tempo de serviço de empregados em uma agroindústria. 
Verificar se as variáveis aleatórias são independentes. 

 

Tabela 5: Distribuição de probabilidade discreta bidimensional da variável aleatória X igual ao valor dos 
salários em reais e y ao tempo de serviço de empregados em uma agroindústria. 

                           Y 4 5 6 Totais das linhas 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 92 / 
/ 92 / 

X 

140 0 0 1/10 1/10 

150 0 2/10 1/10 3/10 

160 0 1/10 2/10 3/10 

170 1/10 0 2/10 3/10 

Totais das colunas 1/10 3/10 6/10 1 

 

323) Qual seria o preço a pagar (preço justo) por uma rifa que nos dará um primeiro prêmio no valor de 
R$ 25.000,00, com a probabilidade de 0,0001 e, um segundo prêmio, no valor de R$ 10.000,00 com a 
probabilidade de 0,0002? 

 

324) Um jogador lança um dado. Se aparecerem os números 1,2 ou 3, recebe R$ 10,00. Se no entanto, 
aparecer 4 ou 5, recebe R$ 5,00. Se aparecer 6 ganha R$ 20,00. Qual o ganho médio do jogador? 

 

325) A variável aleatória contínua “x” desse exemplo representa o consumo em gramas de ração de 
crescimento diário, em uma granja avícola. 

Seja 𝑓(𝑥) = {
𝐾𝑥   se  0 ≤ 𝑥 ≤ { ou se x ∈ [0,1]}

0     se x < 0 ou x >  1{ ou se x ∉  [0,1]}
 

Determinar: 

i) K a fim de que f(x) seja uma função densidade de probabilidade [f.d.p.]. 

ii) O gráfico de f(x) 

iii) 𝑃 (0 ≤  x ≤  
1

2
) 

iv) 𝑃 (𝑥 =
1

2
) 

v) 𝐹(𝑥) 

vi) O gráfico de 𝐹(𝑥) 

vii) A média ou esperança matemática, isto é 𝐸(𝑥), ou melhor, ainda o consumo médio em gramas da 
ração de crescimento diário das aves (galinhas) dessa granja 

viii) A variância do consumo de ração de crescimento diário, ou seja, 𝑉𝐴𝑅(𝑥); 

ix) O desvio padrão do consumo de ração de crescimento diário isto é 𝐷𝑃(𝑥) = 𝜎𝑋 

 

326)  Seja  𝑓(𝑥) = {
1

6
𝑥 + 𝑘   se  0 ≤ 𝑥 ≤  3 𝑒 𝑓(𝑥) = 0

0     em qualquer outro caso
 

Pede-se: 

i) Encontre o valor de “k” na função para que f (x) seja uma função de densidade de probabilidade 
(f.d.p); 

ii) Encontre P (1 ≤ x ≤ 2) 

iii) P (x ≥ 2) 
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327) Uma variável aleatória tem a seguinte densidade de probabilidade: 

f (x) = 0           se                  x < 0  

f (x) = kx²       se             0 ≤ x ≤ 1  

f (x) = 0          se                   x > 1 

Pede-se: Determinar “k” e(X), VAR(X) e a função de repartição [FX)] 

 

328) Dada a distribuição discreta de probabilidade abaixo, calcule E(X), E [(X-)²] e E(X+7), {[E(X)+2 
- 4E(X)]} e E (X2) 

 

Tabela 12: Distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta X. 

X      5  0  1  2  3  4    

P (X)   1/16  3/16  7/16  2/16  1/16  2/16 

 

329) Ao investir num determinado negócio, um cidadão pode ter um lucro anual de US$ 60.000 com 
probabilidade 0,3 ou tomar um prejuízo de US$ 20.000 com probabilidade 0,7. Qual é a sua esperança 
matemática? 

 

330) Seja x uma variável aleatória contínua, possuindo uma função densidade de probabilidade dada por: 

𝑓(𝑥) = {
1

4
   para − 2 ≤ 𝑥 ≤  2

0     fora deste intervalo

 

 

Calcular: 

a) E(x)  

b) E(x + 2)  

c) E (x²) 

d) E(1/2x² + 1/3)  

e) V(x) = 2 

 

331) Em um experimento foram postos 2000 ovos de EMA (Rhea americana) pra chocar. No dia da 
eclosão, nasceram 1800 filhotes, sendo 980 Machos e 820 Fêmeas. Sendo a relação esperada de 1:1, 
pretende-se saber se as observações estão de acordo com esta hipótese. Utilize um nível de significância 
α = 1%. 

 

332) Um experimentador conduziu um ensaio com o objetivo de obter flores de cores variadas da espécie 
de planta Abutilon darwinii,usada em paisagismo, e ao conduzir   a pesquisa para tanto, ele obteve 120 
flores de cor Magenta com estigma Verde, 48 de cor Magenta com estigma Vermelho, 36 flores 
Vermelhas com estigma Vermelho.A teoria mendeliana prevê que flores destes tipos devem ser obtidas 
nas razões de 9:3:3:1.Esses resultados experimentais são compatíveis com a teoria de Mendel. 
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333) Um experimento consistiu no cruzamento de tomates (Lycopersicon esculentum) da variedade 
Santa Cruz com hipocótilo roxo e folha recortada (AACC) com a variedade folha de batata de hipocótilo 
verde e folha normal (aacc), no qual obteve-se a geração F1 de hipocótilo roxo e folha recortada (AaCc), 
que auto fecundadas deram origem à geração F2.Os resultados estão mostrados a seguir.Verifique se os 
dados estão concordantes com a teoria ou Lei de Mendel, a qual prevê razões teóricas de 9:3:3:1.  

 

Tabela 17: Dados das frequências observadas de plantas de tomates (Lycopersicon esculentum) da 
variedade Santa Cruz. 

FENÓTIPO CLASSES fO fe (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)
2

𝑓𝑒
 

HIPOCÓTILO ROXO E FOLHA 
RECORTADA 

1 105   

HIPOCÓTILO ROXO E FOLHA 
NORMAL 

2 37   

HIPOCÓTILO VERDE E FOLHA 
RECORTADA 

3 22   

HIPOCÓTILO VERDE E FOLHA 
RECORTADA 

4 8   

TOTAL ----------- 172   

 

334) Os dados abaixo foram obtidos de um experimento conduzidos por pesquisadores da empresa de 
pesquisa agropecuária Embrasil, da classificação de 1282 plantas de algodão herbáceo (Gossypium hirsutum 
L.) de geração F2, de acordo com a cor da corola e a forma das folhas. Deseja-se saber se as duas 
classificações são independentes. Utilize um nível de significância  de 1 de probabilidade [α = 0,01].  

 

Tabela 18: Frequências observadas de plantas de algodão herbáceo (Gossypium hirsutum L.) de geração F2. 

FORMA DA FOLHA COR DA COROLA TOTAL 

AMARELA BRANCA 

ESTREITA 717 (     ) 249 (     ) 966 

LARGA 236 (     ) 80 (     ) 316 

TOTAL 953 329 1282 

 

335) Os dados abaixo foram obtidos do livro de Viana, et al. (1978), os quais sugerem que o gado charolês 
seja menos fecundo do que os demais gados que constam na tabela. Para verificar se há diferenças 
significativas de fecundidade entre tipos de gados, pode-se aplicar o teste de qui-quadrado para 
independência. Sendo assim verifique se esses dados garantem com evidência suficiente, que há 
independência entre o tipo de acasalamento e a natureza das vacas estudadas. Use um nível de 
significância de 5% de probabilidade. 
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Tabela 19: Frequências observadas referentes a quatro tipos raças e mestiços de vacas quanto ao tipo de 
acasalamento. 

NATUREZA DAS VACAS TIPOS DE ACASALAMENTOS TOTAL 

FECUNDOS NÃO FECUNDOS 

CHAROLESA 515 (     ) 1287 (     ) 1802 

INDUBRASIL 506 (     ) 665 (     ) 1171 

NELORE 58 (     ) 70 (     ) 128 

1

2
 CHAROLÊS - ZEBU 205 (     ) 93 (     ) 298 

TOTAL 1284 2115 N = 3399 

 

336) Pesquisadores da empresa de pesquisas zootécnicas ZOOPESQBRASIL, sabem que a doença 
COCCIDIOSE a qual ataca galinhas da raça Plymouth Rock Barrado (Carijó), é não contagiosa. Para testar 
essa teoria 30000 galinhas foram subdivididas em três categorias de 10000 animais, numa divisão aleatória 
obtida através de sorteio. Um desses grupos não manteve qualquer contato com as galinhas atacadas pela 
doença; outro grupo teve contato moderado e outro teve pleno contato com essas galinhas infectadas. 
Após um período de 6 meses, os dados mostrados a seguir foram obtidos, anotando-se o número de 
galinhas com essa doença em cada um dos 3 grupos. Esses dados garantem com evidência suficiente, que 
há uma dependência entre o contato entre galinhas sadias e doentes e a incidência dessa doença. Utilize 
um nível de significância de 5 % de probabilidade.  

 

Tabela 20: Frequências observadas referentes de dois grupos de galinhas da raça Plymouth Rock Barrado 
(Carijó), submetidos a três tipos de contato. 

CONTATO TIPOS DE ACASALAMENTOS TOTAL 

NENHUM 
CONTATO 

CONTATO 
MODERADO 

CONTATO 
PLENO 

NÚMERO DE 
GALINHAS 
DOENTES 

87 (     ) 89 (     ) 124 (     ) 300 

NÚMERO DE 
GALINHAS 

SADIAS 

9913 (     ) 9911 (     ) 9876 (     ) 29700 

TOTAL 10000 10000 10000 30000 

 

337) Os dados da Tabela 12 referem-se a distribuição nas 4 classes de sangue: O, A, B e AB de  residentes 
numa Zona Rural conhecida como alagoinhas e na zona urbana do município de Mossoró-RN. Os 
resultados foram obtidos de duas amostras de indivíduos o qual deu o seguinte resultado: Aplique um 
teste de qui-quadrado ao nível de 5% de probabilidade, para verificar se as duas amostras são provenientes 
de uma mesma população. 
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Tabela 16: Frequências observadas referentes a contagem de pessoas classificadas de acordo com o tipo 
sanguíneo numa zona rural, e na zona urbana do município de Mossoró-RN e pessoas residentes na zona 
urbana. 

 Frequências das classes de sangue  

Totais O A B AB 

Residentes da zona rural 56 60 18 6 140 

Residentes da zona urbana 120 122 42 11 295 

Totais 176 182 60 17 435 

 

a) Ho: As Amostras de pessoas residentes na zona rural de alagoinhas e na zona urbana no município 
de Mossoró, Rn, representadas nas colunas foram selecionadas de uma mesma população, ou seja, 
que os dados sejam homogêneos a esse respeito. 

b) H1: As Amostras de pessoas residentes na zona rural de alagoinhas e na zona urbana no município 
de Mossoró, Rn, representadas nas colunas foram selecionadas de populações diferentes, ou seja, 
que os dados sejam heterogêneos a esse respeito. 

 

338) Os dados abaixo mostram o número de sementes de ervas daninhas contidas em 98 subamostras 
de Phleum Praetense (Gramínea americana), onde cada subamostra pesou 250 gramas e continha muitas 
sementes, das quais somente uma pequena porcentagem era nociva.  

Tabela 15: Distribuição do número de sementes de ervas daninhas encontradas em N = 98 subamostras 
de Phleum Praetense: 

Número de 
sementes 

X 

Freqüência 
Observada Fo 

(X) x (Fo) Probabilidade 

P(X) 

Frequência 
Esperada 

Fe = N x P(X) 

Fe corrigida 

0 3 (0). (3) = 0 0,048801200 4,7825176 5 

1 17 17 0,147379600 14,4432000 14 

2 26 52 0,222543200 21,8092330 22 

3 16 48 0,224026800 21,9546260 22 

4 18 72 0,169140200 16,5757390 17 

5 9 45 0,102160700 10,0117480 10 

6 3 18 0,51420800 5,0392384 8 

7 5 35 0,022184400 2,1740712 - 

8 0 0 0,008374620 0,8207127 - 

9 1 9 0,002810150 0,2753947 - 

10 0 0 0,000848666 0,831692 - 

11 ou mais 0 0 0,0003096634 0,0303470 - 

TOTAL 98 296 1,0000000000 97,9999960 98 
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Com 𝑃(𝑋) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) =
3,02𝑥𝑖 .𝑒−3,02

𝑥𝑖 !
, onde, 𝐸(𝑋) = 𝜇[𝑋] = 𝜇𝑋 = 𝜇 = 𝜆 =

298

98
= 3,02 sementes, 

sendo por exemplo, 𝑃(𝑋 = 0) =
3,020 .𝑒−3,02

0!
= 0,048801200 . 

 

Testar a hipótese a 5% de significância, de que os dados referentes a distribuição empírica do número de 
sementes de ervas daninhas encontradas nas 98 subamostras de Phleum Praetense, se aproxima ou pode ser 
representada por uma distribuição teórica de probabilidades de Poisson. 

 

339) Considere o seguinte quadro de resultados do ensaio clínico de uma dada vacina conduzido por um 
médico veterinário da UFERZAM, em Mossoró, Rn, contra uma doença conhecida como BRUCELOSE 
BOVINA, aplicado num rebanho de 400 cabeças de gado bovino da raça Gir. 

 

Tabela 14: Frequência do número de animais da raça Gir, sadios e doentes submetidos aos tratamentos 
Vacinados e Não Vacinados, através de um ensaio clínico de uma vacina conduzido por um médico 
veterinário. 

GRUPO DIAGNÓSTICO TOTAL 

SADIO DOENTE 

Vacinados 250 (180,5) 6 (75,5) 256 

Não vacinados 32 (101,5) 112 (42,5) 144 

TOTAL 282 118 400 

 

Concluir sobre a associação (independência) entre a vacinação e a enfermidade, considerando um nível 
de significância α = 0,05 = 5%. 

 

340) Avaliaram-se 30 parcelas (área de terra de 20 m2) de 27 plantas de mandioca (Manihot esculenta, Crantz) 
cada uma, de acordo com o número de plantas doentes (atacadas por bacteriose) colhidas. Os dados estão 
apresentados na tabela abaixo (Distribuição de frequências ou Distribuição empírica). 

 

Tabela 11: Distribuição do número de plantas doentes (atacadas por bacteriose) encontradas em N=30 
parcelas com plantas de mandioca (Manihot esculenta, Crantz). 

 NÚMERO 
DE 

PLANTAS 
DOENTES 
COLHIDAS 

(Xi) 

NÚMERO DE 
PARCELAS 

COM X 
PLANTAS 

DOENTES (fi = 

fo) 

Xi.  fi PROBABILIDADES 

 

P(Xi) 

fe=N.P(Xi) fecorrigida 

0 14 0 0,38 11,4 11,4 

1   8 8 0,37 11,1 11,1 

2  4 8 0,18 5,4 7,5 
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3  3 9 0,06 1,8 

4  1 4 0,01 0,3 

SOMA ---- 30 29 1,00 30 30 

 

Com 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) =
𝑒−0,97.0,97𝑋𝑖

𝑋𝑖!
, 𝑋 = 0,1,2,3,4, onde 𝑋 = 𝜇 = 𝜇𝑋 = 𝜆 =

∑ 𝑋𝑖.𝑓𝑖
𝐾
𝑖=1

𝑁
=

29

30
≅ 0,97 

plantas, sendo 𝑃(𝑋 = 0) =
𝑒−0,97.0,970

0!
= 0,379083038   = 0,38, 𝑉 =  𝐾 –  𝑃 –  1 =  3 –  1 –  1 =

 3 –  2 =  1.        

        

a) Testar a 5 % de significância, a hipótese de que os dados referentes a distribuição empírica do número 
de plantas de mandioca (Manihot esculenta, Crantz,) doentes encontradas nas 30 parcelas, se aproxima ou 
pode ser representada por uma distribuição teórica de probabilidades de “POISSON”. 

 

341) Em um experimento aleatório foram postos 1000 ovos de galinhas poedeiras da Linhagem Shaver 
White pra chocar. No dia da eclosão, nasceram 950 pintos, sendo 580 Pintos Machos e 370 Pintos 
Fêmeas. Sendo a relação esperada de Pintos machos para Pintos fêmeas de 1:1 pretende-se saber se as 
observações estão de acordo com esta hipótese ou lei natural da segregação dos sexos. Utilize um nível 
de significância α = 1%.  

 

A resolução do teste de ajustamento é a seguinte. 

Ho: Os dados da proporção de pintos machos e pintos fêmeas seguem a proporção 1:1, ou seja,  𝑃[1] =

𝑃[𝑀𝑎𝑐ℎ𝑜] =
1

2
, 𝑃[2] = 𝑃[𝐹ê𝑚𝑒𝑎] =

1

2
, ou obedecem essa lei natural.   

H1: Os dados da proporção de pintos machos e pintos fêmeas não seguem a 

proporção 1:1, ou não obedecem a essa lei natural 𝑃[1] = 𝑃[𝑀𝑎𝑐ℎ𝑜] =
1

2
, 𝑃[2] = 𝑃[𝐹ê𝑚𝑒𝑎] =

1

2
  

   

342) Construa uma distribuição de frequências para o exemplo a seguir de uma distribuição de 
frequências para variáveis ou dados quantitativos discretos. Variável xi  é o número de filhotes de coelhos 
machos, em uma amostra de 50 ninhadas extraídos do registro de uma granja. Dados 
brutos:{00000000001111100000555111114442222222222222333333} 

 

343) Construa uma distribuição de frequências para o exemplo a seguir de uma distribuição de 
frequências para variáveis ou dados quantitativos discretos. Variável xi = dados referentes ao índice de 
precipitação pluviométrica (em mm de chuva) em 20 municípios do Estado do Rio Grande do Norte 
(RN). Obtenha também DIAGRAMAS EM CAIXAS, BOX PLOT, DESENHO ESQUEMÁTICO OU 
BOX-AND-WISKERS, aplque o CONTROLE DE CHARLIER e CORREÇÃO DE SHEPPARD. 

 

Dados brutos:  

144; 152; 159; 160; 160; 151; 157; 146; 154; 145; 

141; 150; 142; 146; 142; 141; 141; 150; 143; 158 
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344) Seja Xi a variável referente à altura de 4 plantas de algodão em centímetros: Determine a altura média 
dessas plantas. Xi = {2, 5, 6,7}, n = 4. 

 

 

345) Seja Yi a variável referente aos salários mensais em reais de cinco empregados de uma agroindústria: 
Determine o salário médio mensal dos trabalhadores.  

 

Yi = {780,00, 790,00, 800,00; 810,00; 820,00}, n = 5. 

 

346) Seja Xi a variável referente ao número de frutos por árvore de mangueira contados em dez árvores 
de um pomar: Determine o número médio de frutos por árvore. Xi = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5}, n = 10. 

 

Tabela 21: Distribuição de frequência referente ao número de frutos por árvore de mangueira contados 
em dez árvores de um pomar. 

 Xi fi Xi fi 

1 2 2 

2 2 4 

3 3 9 

5 3 15 

SOMA ------ 10 30 

 

347) Seja Xi a variável referente a área de 40 propriedades agrícolas produtoras de mamão em hectares 
cadastradas no Rio Grande do Norte: Determine a área média das propriedades. 

 

Tabela 22: Distribuição de frequências referente a área de 40 propriedades agrícolas produtoras de mamão 
em hectares cadastradas no Rio Grande do Norte. 

CLASSES 

(área em ha) 

fi Xi fi . Xi 

2 |-------4   5  3 15 

4 |------ 6  10  5 50 

6 |------ 8  14  7  98 

 8 |------10   8  9 72 

10 |------12   3 11  33 

SOMA 40 ---------- 268 

 

348) Estimar a taxa média de retorno de um capital aplicado após três anos de investimento, sendo 10% 
no primeiro, 50% no segundo e 30% no terceiro ano. 
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349) Um investidor aplicou em 2001, R$ 500,00. Após um ano o saldo é de R$ 550,00. Reaplicou esta 
quantia e, ao final de mais um ano, o montante era de R$ 590,00. Qual a taxa média de aumento? 

 

350) Um comprador pagou 1 real por penca de banana a 10 centavos cada uma, e 1 real de banana a 20 
centavos cada fruto, qual é o preço médio pago por banana (MÉDIA HARMÔNICA). 

 

351) Uma pessoa vai da cidade de Mossoró até o distrito de alagoinhas na zona rural do município no 
Rn, numa distância de 12 km, em automóvel a 80 km/h, e volta a pé a 5 km/h. Qual é a velocidade média 
obtida (MÉDIA HARMÔNICA).? 

 

352) Uma dona de casa comprou 5 carretéis de linha de algodão ao preço de R$ 8,00 a unidade, na loja 
A; 8 carretéis ao preço de R$ 6,00, na loja B; e 9 carretéis ao preço de R$  10,00, na loja C. Qual o preço 
médio da sua compra (MÉDIA HARMÔNICA).? 

 

353) Um estudo realizado na Suíça focalizou o número de Histerectomias (remoção do útero) realizadas 
por 15 médicos (homens) e por 10 Médicas (mulheres) em um ano. Os dados em ordem crescente são 
os mostrados abaixo para uma amostra de 15 médicos e 10 médicas. Determine dois diagramas em caixa 
ou box plot para essas duas amostras e disponha os dois gráficos lado a lado em uma mesma figura 
(MOORE, 2005). 

 

n1 = 15 médicos {20, 25, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36,37, 44, 50, 59, 85, 86} 

n2 = 10 médicas {5, 7, 10, 14, 18, 19, 25, 29, 31, 33} 

 

 

354) Considere uma distribuição com as seguintes medidas dadas abaixo, calcule o primeiro coeficiente 
de assimetria de Pearson. 

 

𝑋 = 36,82; Mo = 42,50 e S = 11,24, 

 

355) Considere uma distribuição de frequências referente aos pesos em kg aos 90 dias de reprodutores 
suínos da raça piau, com as seguintes medidas dadas abaixo, calcule o segundo coeficiente de assimetria 
de Pearson. 

 

𝑋 = 95,00 kg; Md = 90,00 kg e S = 33,33 kg, 

 

356) Seja a distribuição de frequências referente a produção de mel de abelhas africanas em litros, 
exploradas em apiários do Rio grande do Norte durante os anos de 2005 à 2007. Calcular o coeficiente 
momento de assimetria dessa distribuição. 

 

Sejam os dados já calculados previamente: 
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𝑚2 = 109,60 𝑙
2;  𝑚2

2 = 12012,16 ;  𝑚2
3 = 1316532,74; 

√𝑚2
3 = 1147,40;  𝑚3 = 202,82;  𝑚3

2 = 41135,95; 

𝑚4 = 35627,29 

 

357) Considere uma distribuição referente a áreas em hectares de propriedades agrícolas produtoras de 
cana-de-açúcar no estado de Pernambuco e Alagoas, com as seguintes medidas mostradas a seguir. 
Calcular o coeficiente momento de assimetria dessa distribuição. 

 

m2 = 109,60 ha, m3 = 202,82 ha; 

 

358) Calcule o coeficiente quartil de assimetria para a distribuição de frequências representativa do 
consumo mensal de ração em kg em uma granja onde se cria coelhos da raça Nolfork. Sejam os dados já 
calculados preliminarmente: 

 

Md = 38,32 kg; Q1 = 28,15 kg e Q3 = 46,39 

 

359) Calcular o coeficiente de assimetria entre os percentis 10 e 90 da distribuição de frequências 
representativa da produtividade em kg/10 m2 da forrageira capim colonião, cultivado no Estado de Goiás.  

 

Md = 38,33 kg/10 m2;  C10 = 20,50 kg/10 m2; C90 = 49,75 kg/10 m2 

 

360) Calcule o coeficiente de assimetria de Bowley para a distribuição de frequências representativa do 
consumo mensal de ração em kg em uma granja onde se cria coelhos da raça Nolfork. Sejam os dados já 
calculados preliminarmente: 

 

Md = 38,32 kg;Q1 = 28,15 kg e Q3 = 46,39 

 

361) Calcular o coeficiente percentílico de curtose da distribuição de frequências dos pesos em kg de 
cachos de banana pacovan, colhidas em um pomar na região do vale do AÇU no Estado do Rio Grande 
do Norte. Os dados necessários para a determinação do coeficiente percentílico de curtose, encontram-
se já calculados. 

 

  Q3 = 45,625;  Q1 = 28,75 e  (Q3 – Q1) = 45,625 – 28,75 = 16,875 

 

362) Considere o exemplo mostrado anteriormente da distribuição de frequências referente a produção 
de mel de abelhas africanas em litros, exploradas em apiários do Rio grande do Norte durante os anos de 
2005 a 2007  com as seguintes medidas mostradas a seguir. Calcule o coeficiente momento de curtose da 
distribuição. 

 

m4 = 35627,29, m2 = S2 = 109,60 e 𝑚2
2 = 12012,16, 
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363) Seja Xi a variável referente ao número de frutos por árvore de mangueira contados em dez árvores 
de um pomar: Determine o número médio, mediano e modal de frutos por árvore. X i = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 
3, 5, 5, 5}, n = 10. Agrupe os valores. 

 

364) Seja Xi a variável referente a área de 40 propriedades agrícolas produtoras de mamão em hectares 
cadastradas no Rio Grande do Norte: Determine a área média, mediana e modal das propriedades. 
Obtenha também os valores da amplitude total, da variância, do desvio padrão, do erro padrão da média 
e do coeficiente de variação de Pearson e de Thornidike, compare e interprete os valores obtidos. 
Obtenha também as médias quadrática, cúbica e bi quadrática, compare os valores. Obtenha também 
diagramas em caixas, box plot, desenho esquemático ou box-and-wiskers, aplique o controle de Charlier 
e correção de Sheppard. 

 

 

Tabela 22: Distribuição de frequências referente a área de 40 propriedades agrícolas produtoras de mamão 
em hectares cadastradas no Rio Grande do Norte. 

CLASSES 

(área em ha) 

fi Xi fi . Xi 

2 |-------4   5  3 15 

4 |------ 6  10  5 50 

6 |------ 8  14  7  98 

 8 |------10   8  9 72 

10 |------12   3 11  33 

SOMA 40 ---------- 268 

 

365) Seja Xi o número de lagartas “elasmo” contadas em 11 plantas de milho após serem pulverizadas 
com um inseticida sistêmico. Calcule o número mediano de lagartas por planta nesse levantamento. 

        

Xi={2, 3, 7, 11, 15, 17, 21}, n = 7 é ímpar 

 

366) Seja Xi o número de motores para irrigação, defeituosos devolvidos mensalmente pelo departamento 
de controle de qualidade da empresa IRRIGATUDO. Determine o número modal de motores 
defeituosos.  

 

Tabela 36: Distribuição de frequências referente ao número de motores para irrigação, defeituosos 
devolvidos mensalmente pelo departamento de controle de qualidade da empresa IRRIGATUDO. 

Xi fi 

2 10 

4 15 

6 20 
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8 16 

10 9 

SOMA        -------- 70 

 

 

367) Encontre a moda das distribuições de dados qualitativos mostradas abaixo as quais representam a 
distribuição de frequências de raças bovinas em três fazendas que exploram a atividade pecuária no 
Estado do Rio Grande do Norte. Os valores possíveis são {H =Holandesa; S = Shorthorn; J = Jersey; 
G = Gir e N = Nelore}.  

• FAZENDA ÁGUA NOVA: {H, S, J, J, G, G, G, G, N, N} 

• FAZENDA OESTE: {N, G, J, J, J, J, S, S, S, S} 

• FAZENDA SERTANEJA: {N, N, G, G, J, J, S, S, H, H} 

 

 

368) Dado o conjunto de dados estatísticos referentes aos pesos em gramas de  n = 8 frutos de mamão. 
X = {10, 12, 12, 16, 20, 23, 25, 28}. Calcular o primeiro quartil (Q1) e o terceiro Quartil (Q3) dessa série.  

 

369) Dado o conjunto X de dados referentes a produção diária de BioDiesel (óleo de Pinhão Bravo) em 
litros em 110 usinas produtoras instaladas no nordeste do Brasil. Calcular o primeiro quartil (Q1), o 
segundo quartil (Q2) e o terceiro Quartil (Q3) dessa série. n = 110. 

 

Tabela 40: Distribuição de frequências referentes a produção diária de BioDiesel (óleo de Pinhão Bravo) 
em litros em 110 usinas produtoras instaladas no nordeste do Brasil. 

 

 

370) Suponhamos que se deseja comparar as temperaturas médias mensal em graus Celsius entre as 
cidades de NATAL e de MOSSORÓ, ambas no Rio grande do Norte. Use a amplitude para obter a 
resposta. 

Xi: Temperatura média mensal (ºC) 

• NATAL: {25, 27, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33},  

CLASSES 

(produção de óleo em litros) 

fi 𝒇𝒂𝒄 ↓ 

  0 |--------2  27 27 

 2 |--------4 16 43 

 4 |--------6 34 77 

  6 |------- 8  17 94 

  8 |-------10  16 110 

SOMA 110 ------- 
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• MOSSORÓ: {25, 26, 27, 29, 29, 30, 31, 33, 34, 36},  

 

371) Seja Xi o número de filhotes de bezerros fêmeas, contados em um levantamento de 50 partos de um 
rebanho bovino em vacas da raça holandês preto e branco. Calcule a amplitude total, a variância, o desvio 
padrão e o coeficiente de variação da série do número de bezerros fêmea. 

 

Tabela 55: Distribuição de frequências relativos ao número de filhotes de bezerros fêmeas, contados em 
um levantamento de 50 partos de um rebanho bovino em vacas da raça holandês preto e branco. 

Xi fi Xi fi 𝑿𝒊
𝟐 𝑿𝒊

𝟐 fi 

0 15 0 0 0 

1 10 10 1 10 

2 13 26 4 52 

3 6 18 9 54 

4 3 12 16 48 

5 3 15 25 75 

SOMA   ----- 50 81 ----- 239 

 

Seja: n = 50, ∑ 𝑋𝑖𝑓𝑖
6
𝑖=1 = 81,∑ 𝑋𝑖

2𝑓𝑖
6
𝑖=1 = 239. 

 

372) Seja Xi o consumo mensal de leite “in natura” em litros de 80 famílias de uma comunidade rural do 
município de Mossoró, RN. Determine a amplitude total, o desvio padrão do consumo de leite. 

 

Tabela 59: Distribuição de frequências referente ao consumo mensal de leite “in natura” em litros de 80 
famílias de uma comunidade rural do município de Mossoró, RN. 

CLASSES 

(consumo de leite em 
litros) 

fi Xi Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

 0 |------2  10 1   10  1   10 

    2 |------4  18 3   54  9   162 

 4 |------6 50 5 250 25 1250 

  6 |-----10  2 8   16 64   128 

SOMA 80 ------- 330 -------- 1550 

 

Seja n = 80, ∑ 𝑋𝑖𝑓𝑖
4
𝑖=1 = 330,∑ 𝑋𝑖

2𝑓𝑖
4
𝑖=1 = 1550. 
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373) Calcule o desvio médio em relação à média aritmética e em relação a mediana da distribuição de 
frequências do número de ácaros contados em 200 folhas atacadas na cultura do mamoeiro, por ocasião 
da colheita dos frutos. 

 

Tabela 62: Distribuição de frequências referente ao número de ácaros contados em 200 folhas atacadas 
na cultura do mamoeiro, por ocasião da colheita dos frutos. 

Xi fi Xi. fi Xi - 𝑋 |𝑋𝑖 − 𝑋| |𝑋𝑖 − 𝑋|. 𝑓𝑖     

0 16 0 -1,83 1,83 29,28    

1 51 51 -0,83 0,83 42,33    

2 84 168 0,17 0,17 14,28    

3 49 147 1,17 1,17 57,33    

Soma   200 366 ---- ---- 143,22    

 

374) Um agrônomo mediu a altura de pés de sorgo em cm em dois plantios com 50 plantas cada uma. 
Qual das duas amostras apresenta menor variabilidade?  

• Amostra 1: 𝑛1 = 50,  𝑋1 = 220,80𝑐𝑚 𝑒 𝑆1 = 22,50𝑐𝑚. 

• Amostra 2: 𝑛2 = 50,  𝑋2 = 270,50𝑐𝑚 𝑒 𝑆2 = 23,50𝑐𝑚. 

 

   

375) Um Agrônomo conduziu uma pesquisa no Rio Grande do Norte para comparar a dispersão entre 
a produtividade de cana – de – açúcar em t/ha e a temperatura média diária em graus Celsius. Verifique 
em qual dos dois conjuntos de dados ocorreu menor variabilidade relativa.  

• Amostra 1: 𝑋1 = 80,80 𝑡/ℎ𝑎 𝑒 𝑆1 = 10,00𝑡/ℎ𝑎. 

 

376) Calcular, a amplitude interpercentílica, o coeficiente quartílico de variação, o DESVIO QUARTIL 
REDUZIDO, Amplitude semi-interquartílica ou desvio quartílico para o consumo de água potável de 80 
famílias de uma comunidade rural. No exemplo inicialmente foram calculados o primeiro e o terceiro 
quartis, cujos valores são. Q3 = 99,29 litros/dia; Q1 = 59,29 litros/dia, e a Md = 77,31 litros/dia. 

 

𝐶25 = 2 + [
27,50 − 27

16
] ∙ 2 = 2,06 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐶75 = 6 + [
82,50 − 77

17
] ∙ 2 = 6,65 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐶10 = 0 + [
11,00 − 0

27
] ∙ 2 = 0,81 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐶90 = 6 + [
99,00 − 94

17
] ∙ 2 = 6,59 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝐶25 = 2 + [
27,50 − 27

16
] ∙ 2 = 2,06 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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𝐶75 = 6 + [
82,50 − 77

17
] ∙ 2 = 6,65 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

377) Use a tabela da curva normal para calcular a área sob a curva normal entre os seguintes pontos: 

a) Z = 0,00 e Z = 1,20   

b) Z = -0,90 e  Z =0,00  P(-0,90  Z  0,00) = 0,3159 

c) Z = 0,00 e Z = 0,75  P(0  Z  0,75) = 0,2734 

d) =  Z= -0,20 e Z = 0,20 

e) P(Z  1,35) =  

f) P(-0,20  Z  1,83) =  

g) P(Z ≥1,44) =  

h) P (-1,48  Z  1,48) =   

i) P(Z  1,44) =  

j) P(1,30  Z  1,74) 

 

378) Supondo que x seja uma variável aleatória normalmente distribuída com  = 10 e 2 = 4.  

a. Qual a probabilidade de x assumir um valor entre 8 e 12;  

b. Qual é o valor de x que deixa 5% de área acima dele. 

 

 

379) Use a tabela da curva normal para calcular a área sob a curva normal entre os seguintes pontos: 

a) P(0  Z  1) =  

b) P(-2,55 < Z < 1,20) =  

c) P(Z  1,93) =   

d) P(1,30  Z  1,74)= 

e) P(-2,55 < Z < 1,20) =  

 

380) Uma moeda honesta é lançada 100 vezes. Qual é a probabilidade de que o número de caras pertença 
ao intervalo fechado [48, 52]? 

• 𝑛 =  100; 

•  𝑃(48  𝑥  52) é a Probabilidade atribuída a 48 será distribuída no int. [47,5, 48,5] do qual 48 é 
o ponto médio;  

• 𝑝 =
1

2
; 

•   =  100 ∙
1

2
 =  50; 

•  𝑉(𝑥)  =  100 ∙
1

2
∙
1

2
 =  25; 

•  𝜎𝑥 = √𝑉(𝑥) = √25 = 5; 
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381) Em uma agroindústria de beneficiamento de castanha de caju localizada em Mossoró, RN, 
acontecem em média 0,6 acidentes de trabalho por dia, e o número de acidentes segue bem 
aproximadamente uma distribuição de probabilidades de Poisson. Calcular a probabilidade de que em 30 
dias trabalhados ocorram 

i) Exatamente 18 acidentes. 

ii) Mais que 10 e não mais que 20 acidentes, ou é o mesmo que de 10 e não mais que 20 acidentes / 
entre 10 e 20 acidentes. 

 

382) Tirando-se ao acaso, 5 cartas de um baralho de 52 cartas, a probabilidade de sair  exatamente 3 
valetes é  

a. 4/52  

b. (4C48,2)/C52,5  

c. (4C52,2)/C52,5  

d. 3/52        

e. nra  

 

Solução: o número de possibilidades de serem retiradas 5 cartas quaisquer é C52,5.  
O número de modos de saírem 3 valetes e duas cartas diferentes de valetes é C4,3.C48,2.  
Assim, a probabilidade de sair exatamente 3 valetes é C4,3.C48,2/ C52,5 = 4. C48,2/ C52,5  
Resposta: letra (b)  

 

383) Em cada extração de uma certa loteria, concorrem 40.000 bilhetes. Um indivíduo foi agraciado com 
10.000 bilhetes, com os quais ele vai concorrer, podendo, se quiser, dividir os 10.000 bilhetes em duas 
partes, da maneira que bem entender, para concorrer em duas extrações. Como deve ser feita a divisão 
para que a probabilidade dele ganhar pelo menos uma vez seja máxima?  
 

I. todos os bilhetes numa extração só  

II. 5000 em uma e 5000 em outra 

III. 2500 em uma e 7500 em outra 

IV. 1250 em uma e 8750 em outra 

V. nra  
 

Solução: Jogando com todos os bilhetes, a probabilidade de ganhar é 10000/40000 = 1/4.  
Jogando n bilhetes em uma e 40000 – n em outra a probabilidade de ganhar é: 

𝑛/40000 + (10000 –  𝑛)/40000 +  𝑛(10000 –  𝑛)/40000.40000 
=  10000/40000 +  𝑛(10000 –  𝑛)/400002 = 1/4 +  𝑛(10000 –  𝑛)400002 

A soma será máxima quando 𝑛(10000 –  𝑛) for máximo.  

Temos 𝑓(𝑛) = −𝑛2 + 10.000𝑛.  

 

Uma função do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, com 𝑎 <  0, admite um valor máximo para 𝑥 =  − 𝑏/𝑎.  

Assim, 𝑓(𝑛) é máximo para 𝑛 =  −10000/−2 =  5000.  

Resposta: letra (b).  
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384) Uma urna contém, 1 bola preta e 9 brancas. Uma segunda urna contém  x bolas pretas e as restantes 
brancas num total de 10 bolas. Um primeiro experimento consiste em retirar, ao acaso, uma bola de cada 
urna. Num segundo experimento, as bolas das duas urnas são reunidas e destas , duas bolas são retiradas 

ao acaso. O valor mínimo de 𝑥 a fim de que a probabilidade de saírem duas bolas pretas seja maior no 
segundo do que no primeiro experimento é:  

I. 1 

II. 2   

III. 3     

IV. 4      

V. 5   

 

Solução: 

A probabilidade no primeiro experimento é (1/10)(𝑥/10)  =  𝑥/100.  

Para o segundo experimento, teremos (1 +  𝑥) bolas pretas num total de 20 bolas. A probabilidade de 
se tirar duas bolas pretas é 

𝐶(1+𝑥),2
𝐶20,2

=

(1 + 𝑥)𝑥
2

20 ∙ 19
2

=
𝑥 + 𝑥2

20 ∙ 19
 

Devemos ter 

(𝑥 + 𝑥2)

20 ∙ 19
 >

𝑥

100
 

(𝑥 + 𝑥2)

19
 >

𝑥

5
 

5𝑥2 + 5𝑥 > 19𝑥 
5𝑥2 + 14𝑥 > 0 

As raízes de 5𝑥2– 14𝑥 são: 𝑥 = 0 e 𝑥 = 14/5. Construindo o gráfico da função teremos:  

 

A função é positiva para 𝑥 <  0 ou 𝑥 >  14/5. Como 𝑥 é o número de bolas pretas, 𝑥 não pode ser 

negativa. Então 𝑥 >  14/5. Como 𝑥 é um número inteiro, o menor valor de 𝑥 é o menor inteiro, maior 

que 14/5, ou seja 𝑥 =  3.  

Resposta: letra (c) 

 
385) Uma urna contem três bolas numeradas com 1, 2 e 3. Retirando-se sucessivamente duas bolas dessa 
urna, obtém-se um par ordenado. O número de pares ordenados possíveis, fazendo-se extrações com 
reposição, é: 

i) 9  

ii) 6  

iii) 5  

iv) 8  

v) 3 
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386) Uma urna contem três bolas numeradas com 1, 2 e 3. Retirando-se sucessivamente duas bolas dessa 
urna, obtém-se um par ordenado. O número de pares ordenados possíveis, fazendo-se extrações sem 
reposição, é: 

i) 5  

ii) 3  

iii) 8  

iv) 9  

v) 6  

 

387) Uma urna contem três bolas numeradas com 1, 2 e 3. Retirando-se simultaneamente duas bolas 
dessa urna, obtém-se um conjunto. O número de conjuntos possíveis é: 

i) 8  

ii) 5  

iii) 6  

iv) 3  

v) 9 

 

388) Lançando-se uma moeda usual 5 vezes, seus resultados formam uma sequência. O número de 
sequências possíveis é: 

i) 2  

ii) 5  

iii) 10  

iv) 25  

v) 32  

 

389) Considere o seguinte experimento aleatório: “lançar dois dados e observar os números obtidos nas 
faces superiores”. O número de elementos do espaço amostral desse experimento é: 

iii) 6  

iv) 12  

v) 2  

vi) 64  

vii) 36  

 

390) Uma moeda é lançada três vezes. Vamos representar por n(E) o número de resultados possíveis e 
representar por n(A) o número de resultados que apresentam apenas duas caras. Então: 

i) n ( E ) = 6 e n ( A ) = 3  

ii) n ( E ) = 6 e n ( A ) = 4  

iii) n ( E ) = 8 e n ( A ) = 4  

iv) n ( E ) = 8 e n ( A ) = 6  
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v) n ( E ) = 8 e n ( A ) = 3  

 

391) Lançando-se um dado honesto duas vezes, o número de resultados que apresentam soma 7, é: 

i) 4  

ii) 5  

iii) 6  

iv) 7  

v) 3 

 

392) Uma urna tem 20 bolas numeradas com 1, 2, 3... 20. Sorteia-se uma bola dessa urna. Considere os 
seguintes eventos: 

Evento A: Ocorrência de um número primo 

Evento B: Ocorrência de um divisor de 30 

Nesse experimento, o número de elementos do evento A  B é: 

i) 16  

ii) 15  

iii) 13  

iv) 14  

v) 12  

 

393) Dois jogadores disputam um jogo onde é lançado, uma única vez um par de dados. O jogador A 
ganha se a soma dos resultados for 6 e B, se a soma for 10. Nessas condições, pode-se afirmar 
corretamente que: 

i) B tem mais chance de ganhar que A  

ii) A não tem chance de ganhar  

iii) A tem mais chance de ganhar que B  

iv) B não tem chance de ganhar  

v) Ambos tem as mesmas chances 

 

394) Denomina-se espaço amostral ao conjunto formado por todos os resultados possíveis de um 
experimento aleatório. Se um experimento consiste em se escolherem duas pessoas, ao acaso, de uma 
sala contendo dez pessoas, então o número de elementos do espaço amostral é: 

i) 20  

ii) 19  

iii) 90  

iv) 45  

v) 32 

395) Num jogo, cada jogador lança um dado uma única vez. O jogador A ganha se tirar, no seu lança, 
um número de pontos maior ou igual ao lance do jogador B. O número de resultados favoráveis a A é: 

i) 36  
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ii) 18  

iii) 15  

iv) 20  

v) 21  

 

396) O número de possibilidades de escolha de 3 números naturais distintos de 1 a 10, de modo que sua 
soma seja sempre par, é: 

i) 120  

ii) 220  

iii) 150  

iv) 290  

v) 160  

 

397) O número da chapa do carro é par. A probabilidade de o algarismo das unidades ser zero é: 

i) 5  

ii) 1/2  

iii) 4/9  

iv) 5/9  

v) 1/5  

 

398) Qual a probabilidade de se obter um número divisível por 5, na escolha ao acaso de uma das 
permutações dos algarismos 1; 2; 3; 4 e 5? 

i) 5  

ii) 1/5  

iii) 1  

iv) 4  

v) ¼ 

 

399) Uma urna tem 10 bolas idênticas, numeradas de 1 a 10. Se retirarmos uma bola da urna, a 
probabilidade de não obter a bola número 7 é igual a: 

i) 2/9  

ii) 1/10  

iii) 1/5  

iv) 9/10  

v) 9/11 

 

400) A probabilidade de se ter duas vezes o número 5, em duas jogadas de dado, é: 

i) 1/48  

ii) 1/36  
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iii) 1/24  

iv) 1/12  

v) 1/6 

 

401) A probabilidade de uma bola branca aparecer, ao se retirar uma única bola de uma urna contendo 4 
bolas brancas, 3 vermelhas e 5 azuis, é: 

i) 1/3  

ii) 1/2  

iii) 1/4  

iv) 1/12  

v) 1/6 

 

402) Um jogador recebeu uma cartela com 15 números distintos entre os números 0 e 89, De uma urna 
contendo 90 bolas numeradas de 0 a 89, é sorteada uma bola. A probabilidade do número dessa bola 
estar na cartela do jogador é: 

i) 1/90  

ii) 1/89  

iii) 1/6  

iv) 15/89  

v) 89/90 

 

403) Jogando-se uma moeda 3 vezes, a probabilidade de se obter cara, pelo menos uma vez é: 

i) 1/8  

ii) 3/8  

iii) 7/8  

iv) 5/8  

v) 1/3 

 

404) No lançamento simultâneo de dois dados distintos e não viciados, qual a probabilidade de se obter 
a soma dos pontos igual a 7? 

i) 1/6  

ii) 5/36  

iii) 1/12  

iv) 1/18  

v) 1/36 

 

405) O senhor O Timista enviou 150 cartas para um concurso, no qual seria sorteada uma só carta de 
um total de 5500 cartas. A probabilidade de uma das cartas do senhor O .Timista ser sorteada é: 

i) 3/55  

ii) 3/110  
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iii) 1/5350  

iv) 1/5499  

v) 1/5500 

 

406) Se um certo casal tem 3 filhos, então a probabilidade de os 3 filhos serem do mesmo sexo, dado que 
o primeiro filho é homem, vale: 

i) 1/3  

ii) 1/2  

iii) 1/5  

iv) 1/4  

v) 1/6 

 

407) Escolhido, ao acaso, um elemento do conjunto dos divisores de 60, a probabilidade de que ele seja 
primo é: 

i) 1/2  

ii) 1/3  

iii) 1/4  

iv) 1/5  

v) 1/6 

 

408) Com os dígitos 1, 4, 7, 8 e9, são formados números de 3 algarismos distintos. Um deles é escolhido 
ao acaso. Qual a probabilidade de ser ímpar? 

i) 2/5  

ii) 1/2  

iii) 10.6  

iv) 3/5  

v) 4/5 

 

409) Uma urna tem 100 cartões numerados de 101 a 200. A probabilidade de se sortear um cartão dessa 
urna e o número nele marcado ter os três algarismos distintos entre si é: 

i) 17/25  

ii) 71/100  

iii) 14/25  

iv) 73/100  

v) 37/50 

 

410) Retirando-se uma carta de um baralho comum e sabendo-se que saiu uma dama, qual a probabilidade 
de que a carta seja de ouros? 

i) 1/3  

ii) 1/4  
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iii) 4/13  

iv) 1/13  

v) 1/52 

 

411) Num grupo de 60 pessoas, 10 são torcedores do São Paulo, 5 são torcedores do Palmeiras e as 
demais do Coríntians. Escolhido ao acaso um elemento do grupo, a probabilidade de ele ser torcedor do 
São Paulo ou do Palmeiras é: 

i) 0,40  

ii) 0,25  

iii) 0,50  

iv) 0,30  

v) 0,33 

 

412) Uma urna contem 2 bolas brancas, 3 verdes e 4 azuis. Retirando-se uma bola da urna, qual a 
probabilidade de que seja branca ou verde? 

i) 4/7  

ii) 3/8  

iii) 5/9  

iv) 2/15  

v) 3/7 

 

413) Uma urna contem 4 bolas brancas e 6 pretas. Retirando-se, sucessivamente e sem reposição, 2 bolas, 
a probabilidade de sair bola preta e bola branca, nesta ordem, é de: 

i) 6/25  

ii) 1/5  

iii) 1/50  

iv) 4/15  

v) 7/30 

 

414) Numa urna foram, colocadas 30 bolas: 10 bolas azuis numeradas de 1 a 10, 15 bolas brancas 
numeradas de 1 a 15 e 5 bolas cinzas numeradas de 1 a 5. Ao retirar-se aleatoriamente uma bola, a 
probabilidade de obter-se uma bola par ou branca é: 

i) 29/30  

ii) 7/15  

iii) 1/2  

iv) 11/15  

v) 13/15 

 

415) Um par de dados honestos é lançado. Se os dois números que aparecem são diferentes, a 
probabilidade de que ocorram, os números 2 ou 3 é: 

i) 1/2  
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ii) 2/3  

iii) 3/5  

iv) 5/9  

v) 11/18 

 

416) Dois dados não viciados distintos são lançados, e os números observados. Pode-se afirmar que: 

i) A probabilidade de se obterem números iguais é 1/2  

ii) A probabilidade de obter soma dos números iguais a 10 é 1/12  

iii) Os números observados nunca somarão 12  

iv) A probabilidade de se obter 15 como soma é maior que zero;  

v) A probabilidade de se obterem números iguais é 1/6  

 

417) Uma doença congênita afeta 1 em cada 700 homens. Numa população de um milhão de homens, a 
probabilidade de que um homem, tomado ao acaso, não seja afetado é: 

i) Superior a 0,99  

ii) Igual a 0,99  

iii) Menor que 0,98  

iv) Igual a 1/700  

v) 1/2 ou 50% 

 

418) Jogando-se simultaneamente dois dados (um dado é um cubo com as faces numeradas de 1 a 6 ), a 
probabilidade da soma dos números obtidos ser par é: 

i) 1/2  

ii) 1/3  

iii) 1/8  

iv) 1/16  

 

419) Dois dados são lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de se obter a soma dos pontos 
igual a 8 ou dois números iguais? 

O espaço amostral seria: 

𝐴 =  {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6). . . . . (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)} 
Os eventos seriam: 

E1: soma 8; 𝑛(𝐸1)  =  5 →  𝑝(𝐸1)  =  5/36 

E2: números iguais; 𝑛(𝐸2)  =  6 →  𝑝(𝐸2)  =  1/6 

Então: 𝑝(𝐸1  𝐸2)  =  

 

420) Uma urna contém x bolas brancas e 3x bolas pretas e 3 bolas vermelhas. Uma bola é extraída ao 
acaso. Determine o menor valor possível de x a fim de que a probabilidade de a bola ser sorteada ser 
preta seja maior que 70%.  
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Pelos dados temos que: 3x / (4x + 3) > 0,7, resolvendo temos que 0,2x > 2,1 ou seja x > 10,5. Como x 
deve ser inteiro logo x = 11. 

 

421) Uma urna tem 3 bolas brancas e duas pretas. Extraindo-se 2 bolas simultaneamente, calcule a 
probabilidade de serem uma de cada cor. O espaço amostral é: C5,2 = 10 
Como temos 2 bolas pretas e 3 brancas o total de ocorrências para uma de cada cor será: 2 x 3 = 6 
A probabilidade será então  

 

422) Se no problema anterior as bolas fossem retiradas uma a uma com reposição, qual seria a nova 
probabilidade? Neste caso seriam eventos independentes, logo teríamos que somar as suas probabilidades 
Então teríamos:  

i) Se primeiro branca e depois preta: p(E1) = 3/5 . 2/5 = 6/5 

ii) Se primeiro preta e depois branca: p(E2) = 2/5 . 3/5 = 6/5 

A probabilidade total seria então  

 

423) Uma moeda é lançada 8 vezes. Qual a probabilidade de observarmos, no máximo, 3 caras? 
Então, temos: 

n = 8 (número de vezes) 

p = 1/2 (probabilidade de dar cara) 

q = 1/2 (probabilidade de não dar cara) 

Usando a lei binomial podemos ter: 

p0 = C8,0.(1/2)0.(1/2)8 = 1/256 

p1 = C8,1.(1/2)1.(1/2)7 = 8/256 

p2 = C8,2.(1/2)2.(1/2)6 = 28/256 

p3 = C8,3.(1/2)3.(1/2)5 = 56/256 

Então, p =  

 

424) De um grupo de 200 pessoas, 160 tem fator Rh positivo, 100 tem o tipo O e 80 tem fator Rh 
positivo e tipo O. Se uma dessas pessoas for selecionada ao acaso, qual a probabilidade de acontecer: 

i) ter seu sangue com fator Rh positivo? 

ii) seu sangue não ser do tipo O? 

Resp. a) 4/5 e b) 1/2 

 

425) Um grupo é constituído por 8 homens e 6 mulheres. Quatro pessoas são selecionadas ao acaso, sem 
reposição. Qual a probabilidade de que ao menos duas sejam homens? 

Resp. 0,825 

 

426) Jogando-se três dados, qual a probabilidade de que a soma dos pontos obtidos seja superior a 15? 
Resp. 0,046 

 

427) Determine a diferença de probabilidades, do risco relativo e a razão de vantagens para o seguinte 
problema já desenvolvido, mas defina:  
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i) Como grupo de referência (ou de controle, aquele com o qual os restantes dos grupos serão 
comparados) o grupo “Placebo”;  

ii) Resultado favorável (sucesso) não ter enfarto do miocárdio. 

Interprete os resultados obtidos.  

 

428) Todo ano, em um colégio, uma delegação de quatro estudantes é selecionada para assistir à reunião 
anual da Associação nacional dos Estudantes. 

i) De quantas maneiras a delegação pode ser escolhida, se há 12 estudantes elegíveis? 

ii) De quantas maneiras, se dois dos estudantes elegíveis não assistirão juntos à reunião? 

iii) De quantas maneiras, se dois dos estudantes elegíveis são casados e somente assistirão juntos a 
reunião? 

 

429) Em um aprisco existem 5 animais da raça Moxotó e 9 da raça Canindé. De quantos modos podemos 
retirar 5 animais, sendo 2 da raça Moxotó e 3 é a raça Canindé? 

 

430) Identifique o experimento e o espaço amostral em cada um dos seguintes casos: 

i) Realiza um exame de matemática e registrar as notas obtidas (que podem ir de 0 a 100). 

ii) Um exame médico para ingresso num clube de futebol (passar ou não passar); 

iii) Pesar certo número de carneiros e anotar-lhes o peso. A experiência passada indica que o peso 
não é inferior a 20 Kg nem superior a 35 Kg. 

 

431) Em famílias de 5 filhos (contados vivos e mortos), qual a probabilidade de todos eles serem do sexo 
masculino? 

 

432) Ainda em família de 5 filhos, qual a probabilidade de pelo menos 3 filhos serem do sexo masculino? 
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433) Quais dos seguintes pares de eventos são mutuamente exclusivos? 

Tabela 7. Exemplos de tipos de eventos aleatórios. 

Evento A Evento B 

a) Chover a) Não chover 

b) grau B em química b) grau C no mesmo teste 

c) dirigir um carro c) andar a pé 

d) dirigir um carro d) falar 

e) nadar e) sentir frio 

f) ganhar um jogo f) perder um jogo 

g) ganhar um jogo g) empatar um jogo 

h) extrair uma dama de um baralho h) extrair uma carta vermelha 

 

434) Admitamos que um anomalia é causada por um gen recessivo a, enquanto o seu alelo dominante A 
determina indivíduos normais AA, Aa. No acasalamento de indivíduos Aa, qual é a probabilidade de se 
verificar exatamente o resultado esperado pelas leis de Mendel (3 normais e 1 anormal), se a prole consta 
de 4 filhos? 

 

435) Um casal tem dois filhos do sexo masculino. Qual é a probabilidade de os dois próximos filhos (o 

terceiro e o quarto) serem do sexo feminino? (supor a probabilidade de nascer menino é de 0,5). 

 

436) A partir dos registros de precipitação em uma localidade, verificou-se que, em média ocorrem duas 
secas a cada 35 anos. Para um período de 10 anos, determine: 

i) A probabilidade de ocorrer uma seca; 

ii) A probabilidade de ocorrerem 3 secas; 

iii) A probabilidade de ocorrerem 3 ou mais secas; 

iv) A probabilidade de não ocorrer seca; 

v) A probabilidade da primeira seca ocorrer no segundo ano; 

vi) A probabilidade da primeira seca ocorrer no terceiro ano em diante. 

 

437) Um rio transborda e inunda uma determinada área de uma cidade uma vez a cada vinte e cinco anos, 
em média, causando dano no valor de R$ 1.000.000 a cada enchente. Está sendo construído um sistema 
de proteção contra enchentes, com prazo de construção de 10 anos. Determine: 

i) A probabilidade do rio não transbordar durante as obras; 

ii) A probabilidade do rio transbordar uma vez ou mais na fase de construção; 

iii) Quanto dinheiro seria necessário alocar, durante a fase de obras, para cobrir os danos causados 
pelas possíveis enchentes.  
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438) Em um aprisco existem quatro animais da raça Moxotó e dois de raça Canindé. Noutro aprisco 
existem três animais de raça Moxotó e cinco de raça Canindé. Se for retirado um animal de cada aprisco, 
qual a probabilidade de: 

i) Ambos serem Moxotó? 

ii) Ambos serem Canindé? 

iii) Um ser Moxotó e o outro Canindé? 

 

439) Sendo defeituosos 10% dos conjuntos de irrigação produzidos por uma indústria, se forem 

examinados, ao acaso, três dos conjuntos por ela produzidos, qual a probabilidade de nenhum ter defeito? 

 

440) Em um aprisco existem cinco animais da raça Moxotó, três da raça Canindé e dois da raça Saanen. 
Três animais são retirados do aprisco, um após o outro. Determine a probabilidade dos animais retirados 
serem da mesma raça, admitindo-se que: 

i) Os animais foram repostos após cada retirada; 

ii) Não houve reposição. 

 

441) Dois dados são lançados simultaneamente. Verificar se os eventos “sair valor par em ambos” e “sair 
soma igual a cinco” são independentes. 

 

442) Doze pares de animais experimentais são submetidos a duas dietas. A atribuição da dieta aos 
membros de cada par é feita ao acaso. Após o experimento, acha-se a diferença em ganho de peso entre 
os animais submetidos a dieta A e a dieta B. Se a diferença for positiva, o resultado será chamado de 
sucesso. Qual a probabilidade de que pelo menos 9 sucessos ocorram, se as duas dietas não possuem 
diferenças reais no que diz respeito a propriedade de ganho de peso? 

 

443) Consideramos 500 alunos que cursam o primeiro ciclo de uma faculdade em Mossoró, RN.  Destes 
alunos 300 são homens (H) e 200 mulheres (M), 280 cursam física (F) e 220 cursam química (Q). Sabe-
se ainda, que dos homens 80 cursam física. Se um aluno é sorteado ao acaso, pergunta-se: 

i) Qual a probabilidade de que esteja cursando química, dado que é mulher? 

ii) Qual a probabilidade de ser mulher, sabendo-se que esteja cursando química? 

 

444) A probabilidade de que um GORILA AFRICANO esteja vivo daqui a 30 anos é 2/5, a de UMA 
FÊMEA GORILA é 2/3. Determine a probabilidade de que daqui a 30 anos: 

i) Ambos estejam vivos; 

ii) Somente o gorila esteja vivo; 

iii) Somente a fêmea esteja viva; 

iv) Nenhum esteja vivo; 

v) Pelo menos um esteja vivo. 
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445) Em uma Agro-indústria há 10 pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos (sm), 20 que ganham 
entre 10 e 20 sm e 70 que ganham menos de 10 sm. Três pessoas dessa agro-indústria são selecionadas. 
Determinar a probabilidade de que pelo menos uma ganhe menos de 10 sm. 

 

446) A probabilidade de um indivíduo sofrer sua reação noviça resultante do uso de uma determinada 
droga é 0,3%. Determinar a probabilidade de entre 500 indivíduos 2 ou mais sofrerem aquela reação. 

 

447) Dê exemplo de um experimento aleatório na área de ciências agrárias, identifique seu espaço 
amostral e defina dois eventos associados ao espaço definido. 

 

448) Seja um espaço amostral com p(A) = 0,2, p(B) =07 e p(A e B) = 0,14. Os eventos A e B são 
independentes? Justifique. 

 

449) Seja um espaço amostral tal que p(B) = 2/3, p(A  B) = 11/15 e p(A) = 3/5. A e B são eventos 

mutuamente exclusivos? Justifique. 

 

450) Seja S um espaço amostral tal que p(A) = 0,6, p(B) = 0,5 e p(A e B) = 0,1. A e B são eventos 
independentes? Justifique. 

 

451) As pessoas de uma comunidade rural no Município de Mossoró, RN, apresentam a seguinte 

composição sanguínea: 

 

Tabela 8. Composição sanguínea de habitantes de uma comunicade rural. 

Sexo 
Tipo de sangue 

O Positivo O Negativo 

Masculino  20 25 

Feminino 33 22 

 

Escolhida uma pessoa ao acaso, dessa comunidade, qual a probabilidade de: 

i) Ter sangue O positivo ou ser do sexo masculino? 

ii) Ser do sexo feminino dado que tem sangue O negativo? 

iii) Ter sangue O positivo e ser do sexo feminino: 

 

Obs: Utilize as expressões: 

P(A ou B) = P(A) + P(B) – P(A e B) 

P(A e B) = P(A) P(B | A) 
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452) Num período de um mês, 100 pacientes sofrendo de determinada doença foram internados em um 
hospital. Informações sobre o método de tratamento aplicado em cada paciente e o resultado final obtido 
estão no quadro seguinte: 

Tabela 9. Dados referentes a rsultados de tratamentos médicos em pacientes internados em um hospital. 

Resultado 
Tratamento  

Total 
A B 

Cura total 24 16 40 

Cura parcial 24 16 40 

Morte 12 8 20 

Total 60 40 100 

 

i) Sorteando-se aleatoriamente um desses pacientes, determinar a probabilidade do paciente 
escolhido: 

a. ter sido submetido ao tratamento A; 

b. ter sido totalmente curado; 

c. ter sido submetido ao tratamento A e ter sido parcialmente curado; 

d. ter sido submetido ao tratamento A ou ter sido parcialmente curado. 

ii) Os eventos “morte” e “tratamento A” são independentes: Justificar. 

iii) Sorteando-se dois dos pacientes, qual a probabilidade de que: 

a. tenham recebido tratamentos diferentes; 

b. pelo menos um deles tenha sido curado totalmente. 

 

453) Em famílias de 5 filhos, qual a probabilidade de: 

i) Todos eles serem do sexo masculino? 

ii) Pelo menos 3 filhos serem do sexo masculino? 

 

454) Em um aprisco se encontram confinados quatro caprinos e dois ovinos. Em outro aprisco acham-
se três caprinos e cinco ovinos. Se for retirado um animal de cada aprisco, qual a probabilidade de: 

i) Um dos animais ser ovino e o outro caprino? 

ii) Ambos serem caprinos? 

iii) Ambos serem ovinos? 

 

455) Sendo defeituosos 10% dos conjuntos de irrigação produzidos por uma indústria se forem 

examinados, ao acaso, três conjuntos por ela produzidos, qual a probabilidade de pelo menos ter defeito? 

 

456) Pretendendo pagar uma dívida de R$ 30,00, um agricultor verificou que tinha quatro notas no bolso: 
uma de R$ 10,00; outra de R$ 20,00; outra de R$ 50,00 e outra de R$ 100,00. Qual é a probabilidade de, 
tirando ao acaso duas notas do bolso, ao mesmo tempo, ele tirar R$ 30,00? 
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457) No jogo de “par ou ímpar”, qual é a probabilidade de ocorrer par? Qual é a probabilidade de ocorrer 
valor maior do que 5? 

 

458) Dois dados são lançados simultaneamente. Verificar se os eventos “sair valor par em ambos” e “sair 
soma igual a cinco” são independentes. 

459) Sabe-se que um casal tem dois filhos. Sabe-se que um deles é do sexo masculino. Qual é a 

probabilidade de o outro filho ser do sexo feminino? 

 

460) Um casal tem dois filhos do sexo masculino. Qual é a probabilidade de os dois próximos filhos (o 
terceiro e o quarto) serem do sexo feminino? 

 

461) Dê o conceito e um exemplo de eventos independentes. 

 

462) Em um aprisco se encontram confinados dez caprinos da raça Canindé, cinco da raça Marota e 
quatro da Raça Saanen. Se for retirado três animais, um após outro, qual a probabilidade de serem da 
mesma raça, admitindo-se que: 

i) Os animais foram repostos após cada retirada; 

ii) Não houver reposição. 

 

463) Jogando-se um dado duas vezes, qual é a probabilidade de a soma dos pontos ser igual a três? 

 

464) Uma partida de certo produto consiste de dez artigos perfeitos, quatro com pequenos defeitos e 

dois com defeitos graves. Retirando ao acaso dois artigos, qual é a probabilidade de que: 

i) ambos sejam perfeitos; 

ii) pelo menos um seja perfeito; 

iii) nenhum tenha defeito grave. 

 

465) Admitamos que uma anomalia é causada por um gen recessivo a, enquanto seu alelo dominante A 
determina indivíduos normais, AA, Aa. No acasalamento de indivíduos Aa, qual é a probabilidade de se 

verificar exatamente o resultado esperado pelas leis de Mendel, se a prole consta de 4 filhos? 

  

466) A plumagem da galinha andaluza é devida a um par de gens de dominância incompleta. As aves AA 
têm plumagem preta, Aa plumagem azulada, e aa plumagem branca. Um criador que possui apenas aves 
azuis incubou três ovos. Qual é a probabilidade de sair pinto de cada cor? 

 

467) Jogando-se um dado três vezes, qual é a de ser quatro a soma dos pontos obtidos? 
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468) Jogando-se três dados, qual é a probabilidade de a soma dos pontos obtidos ser igual a cinco? 

 

469) Num jogo com moedas o jogador faz um ponto se tirar duas “caras” consecutivamente. Um dos 
jogadores lançou a moeda duas vezes e sabe-se que numa das vezes saiu “cara”. Nessas condições, qual 
é a probabilidade desse jogador ter feito um ponto? 

 

470) Certo aparelho eletrônico tem duas lâmpadas que podem estar acesas ou apagadas tendo sido 

observadas as seguintes probabilidades: 

Tabela 10. Dados de probabilidades de duas lâmpadas estarem acesas ou apagadas em um experimento. 

Lâmpada 1 
Lâmpada 2 

Acesa Apagada 

Acesa 0,15 0,45 

Apagada 0,10 0,30 

 

 Esta mostra, por exemplo, que ambas as lâmpadas estavam simultaneamente apagadas, 30% do 
tempo. 

Pergunta-se: 

i) O fato “lâmpada 1 acesa” independente de “lâmpada 2 acesa”? 

ii) O fato “lâmpada 1 apagada” é independente de “lâmpada 2 acesa”? 

Justifique as respostas. 

 

471) A probabilidade de se dar um evento em uma prova é igual a 1/n. 

i) Qual é a probabilidade desse evento se repetir n vezes em n provas? 

ii) Qual é a probabilidade desse evento não ocorrer nenhuma vez em n provas?  

iii) Para que valores tendem essas probabilidades, quando n tende para infinito? 

 

472) Três estudantes deixam os seus blusões em um mesmo lugar. Posteriormente, como os blusões são 

iguais, cada um pega um dos blusões ao acaso. Determine a probabilidade de: 

i) Nenhum pegar o seu próprio blusão; 

ii) Um, e somente um, pegar o blusão correto; 

iii) Dois, e somente dois, pegarem os blusões corretos; 

iv) Os três pegarem os blusões corretamente. 

 

473) Dado um segmento de reta AB qualquer. Dois pontos (C e D) são marcados ao acaso nesse 
segmento. Qual a probabilidade de os três segmentos assim formados poderem constituir um triângulo?  
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474) Em um certo colégio 38% dos estudantes foram reprovados em matemática, 12% em química e 6% 
em matemática e química ao mesmo tempo. Um estudante é selecionado aleatoriamente. 

i) Se ele for reprovado em química, qual é a probabilidade de ele ter sido reprovado em matemática? 

ii) Se foi reprovado em matemática, qual é a probabilidade de ter sido reprovado em química: 

iii) Qual é a probabilidade de ele ter sido reprovado em matemática ou química? 

 

475) Três máquinas A, B e C produzem respectivamente, 60%, 30% e 10% do total de peças de uma 
fábrica. As percentagens de produção defeituosa destas máquinas são respectivamente, 2%, 3% e 4%. 
Uma peça é selecionada aleatoriamente e é defeituosa. Encontre a probabilidade de a peça ter sido 
produzida pela máquina C. 

 

476) Num colégio 4% dos homens e 1% das mulheres têm mais do que 1,60m de altura. Além disso, 
60% dos estudantes são mulheres. Ora, se um estudante é selecionado aleatoriamente e tem mais de 

1,60m de altura, qual é a probabilidade do estudante ser uma mulher? 

 

477) A probabilidade de um homem viver mais de dez anos é 1/4 e a probabilidade de sua esposa viver 
mais de dez anos é 1/3. Encontre a probabilidade de: 

i) Ambos estarem vivos dentro de dez anos; 

ii) Ao menos um estar vivo dentro de dez anos; 

iii) Nenhum estar vivo dentro de dez anos; 

iv) Somente a esposa estar viva dentro de dez anos. 

 

478) Um certo tipo de míssil acerta no alvo com probabilidade de 0,3. Quantos mísseis deveriam ser 
lançados para que houvesse pelo menos uma probabilidade de 80% de acertar o alvo? 

 

479) Uma urna contém 4 bolas brancas e 12 pretas. Tira-se uma bola. Qual a probabilidade de sair uma 
bola branca? 

𝑝 =
4

16
=
1

4
= 0,25 = 25% 

480) Uma urna contém 4 bolas brancas, 6 pretas e 8 vermelhas. Tiram-se 3 bolas. Qual é a probabilidade 
de sair uma bola de cada cor? 

𝑝 =
𝐶4
1 . C6

1 . C8
1

𝐶18
3 =

4

17
= 0,235 = 23,5% 

481) Uma urna contém 5 bolas brancas, 7 pretas e 3 vermelhas. Tiram-se 5 bolas. Qual a probabilidade: 

i) De saírem 3 bolas brancas e 2 vermelhas? 

ii) De não sair nenhuma branca? 

iii) De sair pelo menos uma preta? 

iv) 𝑝 =
𝐶5
3 . C3

2

𝐶15
5 =

10

1001
= 1,0% 
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v) 𝑝 =
𝐶15−5
5

𝐶15
5 =

𝐶10
5

𝐶15
5 =

12

143
= 8,4% 

vi) 𝑝 =
𝐶15
5 −𝐶8

5

𝐶15
5 =

421

429
= 98,1% 

 

 Pode-se também calcular a probabilidade contrária, isto é, a probabilidade de não sair nenhuma 

bola preta e achar p por subtração. 

𝑞 =
𝐶15−7
5

𝐶15
5 =

𝐶8
5

𝐶15
5 =

8

429
, 

𝑝 = 1 − 𝑞 = 1 −
8

429
=
421

429
= 98,1%. 

 

482) Jogando-se com 2 dados, qual é a probabilidade de virar um par de 3? 

𝑝 =
1

6 ∙ 6
=
1

36
. 

 

483) Jogando-se com 2 dados, qual é a probabilidade de virar um par qualquer? São 6 pares possíveis: 

𝑝 =
6

36
=
1

6
 

484) Jogando-se com 2 dados, qual é a probabilidade de um deles virar 4? Se desprezarmos o caso de sair 

4 simultaneamente nos 2 dados o número de casos favoráveis é 10, e temos: 𝑝 =
10

36
. Em caso contrário 

fica: 𝑝 =
11

36
. 

 

485) Retiram-se ao acaso 3 cartas de um baralho de 40 cartas. Qual é:  

i) A probabilidade de saírem duas figuras e um ás?  

ii) A probabilidade de saírem duas cartas de ouros e uma de paus? 

 

𝑖) p =  
𝐶12
2  . C4

1

𝐶40
3  ;      

ii) p =  
𝐶10
2  . C10

1

𝐶40
3  

 

486) Nove pessoas são dispostas em fila. Qual a probabilidade de duas determinadas pessoas ficarem 
juntas? 

𝑝 =
𝑃8 . P2
𝑃9

=
2

9
. 

A probabilidade de não ficarem juntas é evidentemente: 
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𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 −
2

9
=
7

9
. 

487) As 52 cartas de um baralho são distribuídas igualmente entre 4 jogadores. Qual é a probabilidade de 
que um determinado jogador receba 2 ases? 

𝑝 =
𝐶4
2 . C48

11

𝐶52
13 =

57.798

270.725
= 21,3% . 

 

 

 

488) Joga-se com 2 dados. Qual é a probabilidade de ser 6 a soma dos pontos obtidos? Os casos 
favoráveis são 5, como se vê a seguir: 

1º dado 2º dado 

1 5 
2 4 
3 3 
4 2 
5 1 

Os casos possíveis são 36, logo 𝑝 =
5

36
. 

489) Joga-se com 3 dados. Qual é a probabilidade de ser 5 a soma dos pontos obtidos? 

   1º dado                  2º dado                          3º dado 

 1  ------------------1  -------------------------- 3 

 1  ------------------2  -------------------------- 2 

 1  ------------------3  -------------------------- 1 

 2  ------------------1  -------------------------- 2  

 2  ------------------2  -------------------------- 1 

 3  ------------------1  -------------------------- 1 

 

490) Uma urna contém 90 bolas, numeradas de 1 a 90. Tiram-se 5 bolas. Qual é probabilidade de sair: 

i) Um número determinado (36, por exemplo)? 

ii) 2 números determinados (31 e 53)? 

iii) 3 números determinados? 

iv)  

v) Os casos favoráveis são as combinações que aparece obrigatoriamente um determinado elemento, 

isto é, 𝐶90−1
5−1 , de acordo com a fórmula geral 𝐶𝑚−𝑝

𝑛−𝑝
. 

vi) 𝑝 =
𝐶90−1
5−1

𝐶90
5 =

𝐶89
4

𝐶90
5 =

1

18
 

vii) 𝑝 =
𝐶90−2
5−2

𝐶90
5 =

𝐶88
3

𝐶90
5 =

2

801
. 

36

1

6 . 6 . 6

6
==p
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viii) 𝑝 =
𝐶90−2
5−3

𝐶90
5 =

𝐶87
2

𝐶90
5 =

1

11.748
. 

491) Uma urna contém 10 bolas, cada uma marcada com uma das letras da palavra Piracicaba. Tiram-se 
as 10 bolas, uma a uma. Qual é a probabilidade de saírem na mesma ordem em que aparecem na palavra 

Piracicaba?  

Os casos possíveis são p10. Os casos favoráveis são 3! 2! 2!, pois trocando-se entre si os (aa) os (cc) e os 
(ii) a palavra não se altera. Obtemos pois, 

𝑝 =
3!  2! 2!

10!
 

 

492) Uma urna contém 3 bolas brancas e 4 pretas. Tiram-se todas as bolas, uma a uma. Qual é a 
probabilidade de que saiam primeiro todas as brancas? 

𝑝 =
3! 4!

7!
 

 

493) Uma urna contém 10 bolas brancas, 6 pretas e 4 vermelhas. Faz-se uma tirada de 3 bolas. Qual é a 
probabilidade de serem as 3 da mesma cor? 

 1ª hipótese – saem 3 bolas brancas (acontecimento A). 

 𝑃(𝐴) =
𝐶10
3

𝐶20
3 . 

 2ª hipótese – saem 3 bolas pretas (acontecimento B). 

 𝑃(𝐵) =
𝐶6
3

𝐶20
3 . 

 3ª hipótese – saem 3 bolas vermelhas (acontecimento c). 

 𝑃(𝐶) =
𝐶4
3

𝐶20
3 . 

 𝑃 (𝐴 +  𝐵 +  𝐶)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) +  𝑃(𝐶)  =  
12

95
. 

 𝑃 (𝐵 \ 𝐴)  =  𝑃(𝐵), isto é, quando os acontecimentos são independentes, ou seja, quando a 
probabilidade de B é independente da prévia realização ou não de A. Tal é o caso seguinte: Suponhamos 
duas urnas, a primeira tendo 6 bolas brancas e 3 vermelhas, e a segunda 5 bolas brancas e 2 azuis. Tira-
se uma bola da primeira urna e outra da segunda. Qual a probabilidade de ser branca na primeira e azul 

na segunda? 

 𝑃(𝐴)  =  5/8 ,    𝑃(𝐵 \ 𝐴)  =  𝑃(𝐵)  =  2/7, 

 𝑃(𝐴𝐵)  =  𝑃(𝑎)  𝑃(𝑏)  =  (5/8) (2/7)  =  5/28. 

 

494) Uma 1ª urna contém 9 bolas brancas e 6 pretas; uma 2ª urna contém 6 bolas brancas e 8 pretas. 
Tiram-se 3 bolas da 1ª urna e duas bolas da 2ª. Qual a probabilidade de só tirar bolas brancas? 

 Os acontecimentos são independentes. A probabilidade do 1º acontecimento (A) é: 

 𝑃(𝐴) =
𝐶9
3

𝐶15
3  
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 A probabilidade do 2º acontecimento (B) é: 

 𝑃(𝐵) =
𝐶6
2

𝐶15
2  

 A probabilidade do acontecimento produto é? 

 𝑃 (𝐴 𝐵)  =  𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵)  = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)  =  
36

1183
 

 

495) Uma urna A contém 15 bolas brancas e 5 pratas, e uma urna B, 4 pretas e 3 vermelhas. Tira-se uma 
bola de cada urna. Qual é a probabilidade de tirar uma bola preta da urna A e uma vermelha da urna B? 

 A probabilidade de tirar uma bola preta da urna A é: 

 𝑃(𝐴) =
5

20
=

1

4
. 

 A probabilidade de tirar uma bola vermelha da urna B é: 

 𝑃(𝐵) =
3

7
. 

 A probabilidade de acontecimento composto que nos interessa é: 

 𝑃(𝐴 B)  =  P(𝐴)P(𝐵)  =  
1

4
 ∙ 
3

7
=

3

28
. 

 

496) Uma urna contém 14 bolas brancas, 7 pretas e 4 vermelhas. Fazem-se duas tiradas de 3 bolas, sem 
devolver à urna as bolas da 1ª tirada. Qual a probabilidade de obter duas bolas pretas e uma vermelha na 
1ª tirada e duas vermelhas e uma preta na 2ª? 

 Neste caso os acontecimentos não são independentes.       

1ª retirada ... 𝑃(𝐴) =
𝐶7
2 . C4

1

𝐶25
3  

2ª retirada ... 𝑃(𝐵/𝐴) =
𝐶5
1 . C3

2

𝐶22
3  

𝑃 (𝐵|𝐴)  =  𝑃(𝐴) 𝑃(𝐵|𝐴)  =  
9

25.300
 

 

497) Uma urna A contém 15 bolas brancas e 5 pretas; outra urna B contém 6 brancas e 3 pretas. Tira-se 
uma bola de cada urna. Qual a probabilidade de saírem bolas: 

i) De cores diferentes? 

1ª hipótese – sai uma bola branca na urna A e uma preta na urna B. 

𝑝1 =
15

20
 x 

3

9
=

1

4
. 

2ª hipótese – sai uma bola preta na urna A e uma branca na B. 

𝑝2 =
5

20
 x 

6

9
=

1

6
,  𝑃 =

1

4
+

1

6
=

5

12
. 

 

ii) Da mesma cor? 

1ª hipótese – sai uma bola branca de cada urna: 
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𝑝1 =
15

20
 x 
6

9
=
1

2
 

2ª hipótese – sai uma bola preta de cada urna. 

𝑃2 =
5

20
 . 
3

9
  =  

1

12
   , Q =  

1

2
+

1

12
=

7

12
. 

Verificação: 

𝑃 + 𝑄 =
5

12
+

7

12
= 1. 

 De fato, temo 𝑃 +  𝑄 =  𝑃(𝐴) +  𝑃(𝐴)  =  1. 

 

498) Uma urna contém 12 bolas brancas, 2 vermelhas e 1 preta. Um jogador tira as bolas, uma a uma, se 
tirar a preta na 1ª vez ganhará, a cada vez que tire uma vermelha tem direito à extração de mais uma bola. 

Que probabilidade ele tem de ganhar? 

 1ª hipótese – sai uma bola preta: 

𝑃1 =
1

15
. 

 2ª hipótese – sai uma vermelha e depois 1 preta: 

𝑃2 =
2

15
∙ 
1

14
=

1

105
. 

 3ª hipótese – saem 2 vermelhas e depois 1 preta: 

𝑃3 =
2

25
 . 

1

14
.
1

13
=

1

1365
, 

𝑃 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 =
1

13
. 

 

499) No mesmo problema 498 anterior, considere que a bola é devolvida a urna depois de cada jogada. 

 1ª hipótese – sai uma bola preta 

𝑃1 =
1

15
 

 2ª hipótese – sai uma bola vermelha e depois uma bola preta: 

𝑃2 =
2

15
∙
1

15
. 

 3ª hipótese – saem 2 bolas vermelhas e depois 1 bola preta: 

𝑃3 =
2

15
 ∙ 
2

15
 ∙ 
1

15
= (

2

15
)
2

∙
1

15
 

 E assim por diante. Obtém-se uma série: 

𝑃 =
1

15
+
1

15
 ∙ 
2

15
+
1

15
 ∙ (

2

15
)
2

+
1

15
 ∙ (

2

15
)
3

+ . .. 

Como se sabe de progressões geométricas, podemos escrever, sendo a1 o 1º termo e q a razão: 

  𝑃 =
𝑎1

1−𝑞
=

1

15

1−
2

15

=
1

13
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500) Em um experimento semeiam-se 4 blocos de 5 parcelas com algodão. Em cada bloco aparecem as 
variedades A, B, C, D, E. Em todos os blocos a variedade B foi a mais produtiva. Qual é a probabilidade 
de que isso tenha acontecido por acaso? 

𝑃 =
1

5
 . 
1

5
 .
1

5
 . 
1

5
=

1

625
= 0,16% 

 

501) No experimento do exercício anterior, suponha-se que a variedade B foi a mais produtiva em 3 
blocos e teve o 2º lugar no bloco restante. Qual a probabilidade de ela se ter destacado tanto ou mais do 
que nesse ensaio por simples acaso? 

 A probabilidade de a variedade B tirar o 1º lugar num bloco por acaso é 
1

5
. Já a probabilidade de 

tirar o 1º ou 2º lugar é 
2

5
. Logo, a probabilidade de apresentar um resultado igual ou melhor do que o 

obtido é: 

𝑃 = (
1

5
)
3

(
2

5
) =

5

625
. 

 

502) Uma primeira urna contém 5 bolas brancas e 10 bolas pretas; uma segunda urna contém 6 bolas 
brancas e 3 pretas. Um jogador escolhe uma das urnas ao acaso e dessa urna tira uma bola. Qual é a 
probabilidade de tirar uma bola branca? 

 1ª hipótese – sai uma bola branca da primeira urna: 

𝑃1 = (
1

2
)
𝐶5
1

𝐶15
1 =

5

30
=
1

6
 

 2ª hipótese – sai uma bola branca da segunda urna: 

𝑃2 = (
1

2
)
𝐶6
1

𝐶9
1 =

6

18
=

1

3
. 

 A probabilidade total será: 

𝑃 = 𝑝1 + 𝑝2 =
1

6
+

1

3
=

1

2
. 

503) Uma 1ª urna contém 5 bolas brancas, 5 pretas e 6 vermelhas; uma 2ª urna contém 8 bolas brancas 
e 7 pretas. Tiram-se 2 bolas de cada urna. Qual a probabilidade de serem todas as bolas tiradas da mesma 
cor? 

 1ª hipótese – saem só bolas brancas: 

𝑃1 =
𝐶5
2

𝐶16
2  . 

𝐶8
2

𝐶15
2 =

1

45
. 

 2ª hipótese – saem só bolas pretas: 

𝑃2 =
𝐶5
2

𝐶16
2  . 

𝐶7
2

𝐶15
2 =

1

60
. 

 A probabilidade total é: 
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504) Uma 1ª urna contém 5 bolas pretas e 10 brancas; uma 2ª urna contém 2 pretas e 3 brancas. Leva-se 
uma bola da 1ª urna para a 2ª e desta última tira-se uma bola, depois de todas bem misturadas. Qual é a 
probabilidade de que a bola retirada da 2ª urna seja preta? 

 1ª hipótese – a bola que se leva da 1ª para a 2ª urna é preta. Portanto ficam 3 bolas pretas na 2ª 
urna. 

𝑃1 = (5/15)(3/6) = 1/6. 

 2ª hipótese – a bola que se leva da 1ª para a 2ª urna é branca. Portanto ficam 4 bolas brancas e 2 

pretas na 2ª urna. 

𝑃2 =
10

15
  .  

2

6
=

2

9
. 

 A probabilidade total é: 

𝑃 =  𝑃1  + 𝑃2  =  1/6 +  2/9 =  7/18 =  38,9%. 

 

505) Exercício sobre o teorema de Bayes ou das probabilidades das hipóteses 

 Suponhamos o problema seguinte: uma pessoa jogou com um número desconhecido de dados e 
obteve 4 pontos. Qual é a probabilidade de que tenha jogado com 2 dados? 

 

506) O caráter pescoço pelado das galinhas é dado por um fator genético dominante Na. Um animal de 
constituição genética NaNa ou Nana, tem pescoço pelado, mas terá pescoço coberto se tiver a 
constituição nana. Tendo um galo de pescoço pelado sido cruzado com galinhas de pescoço coberto, 
foram obtidos 5 pintos, todos de pescoço pelado. Qual a probabilidade de que o galo seja puro para o 
fator Na? 

 Como todos os pintos têm pescoço pelado, todos receberam o fator Na, e este só pode provir 
do galo, pois as galinhas, de pescoço coberto, não o possuem. 

 1ª hipótese – o galo é puro, isto é, tem constituição genética NaNa e a probabilidade de os pintos 
receberem o fator Na é p1= 1, onde  

𝑃1 = 𝑃(𝐴|𝐵1), 

sendo A a ocorrência de todos os pintos com pescoço pelado, e B1 o fato de ser o galo do tipo NaNa. 

 2ª hipótese – o galo tem constituição genética Nana (acontecimento B2). Então a probabilidade 
de os 5 pintos terem todos o fator Na é: 

𝑃(𝐴|𝐵2) = (1/2) ∙ 5 = 1/32. 

 

 A probabilidade de que seja verdadeira a 1ª hipótese, isto é, de que o galo seja puro, é: 

𝑝 = 𝑃(𝐵1 / A)  =  
𝑃(A / B1)

𝑃(𝐴 / B1) + 𝑃(𝐴 / B2)
 

𝑝(𝐵1/𝐴) =
1

1 + 1/32
 

𝑝(𝐵1/𝐴) =
32

33
= 97,0% 

 A probabilidade contrária, isto é, a probabilidade de o galo não ser puro é 𝑞 =  3,0%. 
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507) Em uma urna há 20 bolas numeradas de 1 a 20. Pergunta-se qual é a probabilidade de se tirar 4 bolas 
com numeração seguida dos seguintes modos: 

i) Uma de cada vez, sem voltar a bola tirada à urna; 

ii) Uma de cada vez, voltando a bola tirada à urna; 

iii) As 4 de uma só vez. 

 

iv) É preciso considerar que os números podem sair em ordem crescente ou decrescente. 
Consideramos primeiro a ordem crescente. A 1ª bola pode ser qualquer uma das que têm números 
de 1 a 17. Mas a 2ª, 3ª e 4ª só podem ser bola de número imediatamente superior ao último 
extraído. Conclui-se que: 

𝑃1 =
17

20
 . 
1

19
 . 
1

18
 .
1

17
=

1

20 . 19 . 18
 

Se considerarmos a ordem decrescente teremos: 
 

𝑃2 =
17

20
 . 
1

19
 . 
1

18
 . 
1

17
=

1

20 . 19 . 18
 

𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 =
2

20 . 19 . 18
=

1

3.420
 

v) O raciocínio é semelhante ao do caso a. 

𝑃1 =
17

20
. 
1

20
 .
1

20
 .
1

20
=

17

160.000
, 

𝑃2 =
17

20
. 
1

20
 .
1

20
 .
1

20
=

17

160.000
, 

∴    P   =   p1 + 𝑝2 =
18

80.000
 

vi) Neste caso não é possível distinguir a ordem crescente da decrescente. 

𝑃 =
17

𝐶20
4 =

1

285
. 

 

508) Quando 20 alunos se sentam em 4 bancos de 5 lugares cada banco, qual é a probabilidade de dois 
alunos determinados sentarem-se no mesmo banco? 

 Suponhamos que os 2 alunos determinados se sentam no 1º banco. Restam 3 lugares a preencher 

com os 18 alunos restantes (𝐶18
3 ). 

 Além disso, os 5 alunos desse banco podem ser permutados entre si (P5) assim como os 15 dos 
outros bancos (P15). Como se poderia fazer o mesmo raciocínio para cada um dos 4 bancos, temos 
evidentemente: 

𝑃 =
4𝐶18

3  . P5 . P15

𝑃20
=

4

19
. 
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509) De uma urna que contém duas bolas retira-se uma bola de cada vez, restituindo-se a mesma à urna 
antes de cada nova tirada. Em quatro tentativas, todas as bolas obtidas foram brancas. Qual a 
probabilidade de que a urna só contenha bolas brancas? 

 Há duas hipóteses possíveis:  

𝐻1) A urna encerra duas bolas brancas;  

𝐻2) A urna contêm uma bola branca e uma de outra cor.  

Na primeira hipótese a probabilidade de só tirar bola branca em quatro tentativas é 𝑃(𝐴|𝐻1) = 1 e na 

segunda é  P(A|H2) = (
1

2
)
4

=
1

16
. 

 Logo a probabilidade de a urna só encerrar bolas brancas é: 

𝑃(𝐻1|𝐴) =
𝑃(𝐴 H1)

𝑃(𝐴)
=

1

1+
1

16

=
16

17
. 

 

510) Uma urna A contém duas bolas pretas e três vermelhas e outra urna B encerra 4 bolas pretas. Passa-
se, ao acaso, uma bola da urna A para a urna B, e desta tiram-se duas bolas. Qual a probabilidade de 

serem ambas pretas? 

 A bola que passa para a urna B pode ser preta ou vermelha. 

 Na primeira hipótese temos: 

𝑃1 =
2

5
 ∙ 1 =

2

5
 

 e na segunda fica 

𝑃2 =
3

5
 ∙ 
𝐶4
2

𝐶5
2 =

9

25
, 

 logo  

𝑃 =
2

5
+

9

25
+

19

25
. 

 

511) Uma urna contém duas bolas vermelhas e uma branca, e outra urna encerra uma bola vermelha e 
três brancas. Tira-se uma de cada urna. Qual a probabilidade de que sejam cores diferentes? 

 1ª hipótese – sai uma bola vermelha na primeira urna e uma branca na segunda: 

𝑃1 = (2/3)(3/4) =
1

2
 

 2ª hipótese – sai uma bola branca na primeira urna e uma vermelha da segunda: 

𝑃2 = (1/3)(1/4) =
1

12
, 

𝑃 = 𝑝1 + 𝑝2 = 7/12. 

512) Sendo 𝑝 =  1/4  a probabilidade de um certo casal ter um filho de olhos azuis, qual a probabilidade 
de, numa prole de 5 crianças, pelo menos um ter olhos azuis? 

 A probabilidade de nenhuma ter olhos azuis é Q = (3/4)5. A probabilidade pedida é: 
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𝑝 =  1 –  𝑄 =  1 – (3/4)5 =  0,7627 =  72,27% 

 

513) Num cruzamento de galos de pescoço pelado com galinhas do mesmo tipo, temos a probabilidade 
p = 1/4 de obter um filho de pescoço coberto. Numa ninhada de 10 pintos, qual a probabilidade de que 

nenhum tenha pescoço coberto? 

 A probabilidade pedida é: 𝑃 =  (3/4)10, isto é, equivale a probabilidade de que todos tenham 
o pescoço pelado. 

 

514) Uma firma determina o sexo de pintos de um dia com 95% de probabilidade. Se comprarmos 6 
pintos tidos como do sexo feminino, qual é a probabilidade de que pelo menos um seja macho? 

 A probabilidade de que todos sejam fêmeas é Q = (0,95)6, logo a probabilidade pedida é: 𝑃 =
 1 – (0,95)6 =  26,49%. 

 

515) Sendo 𝑝 =  
1

20.000
 a probabilidade de se obter, por autofecundações sucessivas, uma boa variedade 

de algodão, qual a probabilidade de em 40.000 autofecundações conseguir pelo menos uma boa 

variedade? 

 Neste caso se aplica a distribuição de Poisson. Sendo 𝑝 =  
1

20.000
 a probabilidade de obter uma 

boa variedade de algodão, em 40.000 tentativas devem ocorrer em média 2 boas variedades, logo 𝑚 =
 2. A probabilidade de não obter nenhuma variedade é então: 𝑄 = 𝑃(𝑥 = 0) = 𝑒−𝑚 = 𝑒−2, logo a 

probabilidade pedida é: 𝑃 =  1 –  𝑄 =  1 –  𝑒 − 2 =  86,47%. 

 

516) Uma urna A contém uma bola preta e duas brancas, e uma outra urna B, 4 bolas brancas e duas 
pretas. Tira-se uma bola da urna A e leva-se à urna B. Misturam-se bem as bolas nesta urna e tira-se uma. 

Qual a probabilidade de ser preta esta bola? 

 Temos: 𝑃 =  (1/3) (3/7) + (2/3) (2/7)  =  

 

517) Em 1.000 lâmpadas examinadas, da produção de uma indústria, havia 12 defeituosas. Qual a 
probabilidade de serem perfeitas todas as lâmpadas de uma partida de 100? 

 Podemos tomar como estimativa da probabilidade, a frequência relativa: 𝐹 =
12

1000
= 0,012. 

 Fica pois, 𝑝 =  0,012,  𝑞 =  0,988. 

 A probabilidade pedida será: 

 𝑃 = (0,988)100 

 𝑃 = 0,2992 

 𝑃 = 29,92 

 No caso de ser baixa, como no caso presente, a probabilidade p, um outro modo de resolver o 
problema consiste em utilizar a distribuição de Poisson. Sendo p = 0,012 a probabilidade de defeito em 
uma lâmpada, a média de lâmpadas defeituosas em 100 lâmpadas será m = 0,012 x 100 = 1,2. A 
probabilidade de x lâmpadas defeituosas (em 100), é, pois, 
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𝑃(𝑥) = 𝑒−𝑚  
𝑚𝑥

𝑥!
 logo, 

𝑃(𝑥 = 0) = 𝑒−𝑚
𝑚0

0!
 

𝑃(𝑥 = 0) = (2,718)−1,2 
𝑃(𝑥 = 0) = 0,3012 
𝑃(𝑥 = 0) = 30,12% 

 Este método é apenas aproximado, mas, como se vê, dá uma concordância com o anteriormente 

aplicado. 

518) No município de Sobral, no Ceará observaram 6 anos de seca no período de 1911 a 1977 (66 anos). 
Qual a probabilidade de serem secos os dois próximos anos? 

Temos 𝑝 =  6/66 =  1/11 A probabilidade solicitada é. 𝑃 = (
1

11
)
2

=
1

121
= 0,0083 = 0,83%. 

519) Sendo defeituosos 10% dos conjuntos moto bomba para irrigação produzidos por uma indústria, se 
forem examinados, ao acaso, 3 conjuntos moto bomba de sua fabricação, qual a probabilidade de que 
sejam todos eles isentos de defeito? 

 Temos: 

 p = 10% = 0,10, q = 1 – 0,10 = 0,90 

 p(x = 3) = q3 = (0,90)3 = 0,729 = 72,9%. 

 

520) Os Dados Seguintes Representam as Emissões de Óxido de Enxofre (SO2)  Gás Tóxico e Incolor 
em Toneladas (T) Emitidas Por uma Indústria Química de Fabricação de Fertilizantes Agrícolas, Instalada 
na Cidade de Mossoró, Localizada No Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Durante o Primeiro 
Semestre do Ano de 2019. 

15,8 26,4 17,3 11,2 23,9 24,8 18,7 13,9   9,0 13,2 

22,7   9,8   6,2 14,7 17,5 26,1 12,8 28,6 17,6 23,7 

26,8 22,7 18,0 20,5 11,0 20,9 15,5 19,4 16,7 10,7 

19,1 15,2 22,9 26,6 20,4 21,4 19,2 21,6 16,9 19,0 

18,5 23,0 24,6 20,1 16,2 18,0   7,7 13,5 23,5 14,5 

8,3 21,9 12,3 22,3 13,3 11,8 19,3 20,0 25,7 31,8 

25,9 10,5 15,9 27,5 18,1 17,9 9,4 24,1 20,1 28,5 

 

Pede-se: 

i) Classifique a População. Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo. Qual é o Tipo de 
Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada? Qual é Valor do Tamanho da amostra 
Estudada o n? 

ii) Escreva Os Dados Em ROL e Agrupe (construa ou faça) os Valores Em Uma Tabela (série) de 
Distribuição de Frequências em Intervalos de Classes; 

iii) Construa (faça ou obtenha) os Gráficos Apropriados Através de um Histograma de Frequências 
Simples Absolutas e de um Polígono de Frequências Simples Absolutas no Mesmo Diagrama; 
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iv) Qual é a Natureza da Distribuição de Frequências (simétrica, assimétrica à direita ou assimétrica à 
esquerda); 

v) Calcule A Média Aritmética da Distribuição (�̄�). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

vi) Determine a Mediana da Distribuição (Md). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

vii) Obtenha o Valor da Moda dos Dados (Mo). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

viii) Determine o Valor da Amplitude Total dos Dados (At) Através dos Dois Métodos Existentes e 
Comente o Resultado Obtido. O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o Resultado 
Obtido; 

ix) Determine o Valor da Variância ou Quadrado Médio (QM) Desta Série Estatística (S2) e Também 
do Desvio Padrão (S). O Que Significa Estes Valores Ou Melhor, Interprete os Resultados 
Obtidos; 

x) Calcule o Valor do Erro Padrão da Média Desta Série[𝑆(�̄�)]. O Que Significa Este Valor Ou 

Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xi) Estime a Variabilidade Relativa Através do Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição 
(CV). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o Valor Obtido. 

 

521) Descreva um Experimento ou Ensaio Aleatório na Sua área de Estudo (curso de graduação, tais 
como agronomia, medicina veterinária, engenharia civil, engenharia de pesca, C & T, etc.), bem Como o 
Seu Respectivo Espaço Amostral ou Espaço de Resultados (S ou Ω) e Estime uma Probabilidade Para 
um Evento Aleatório do Espaço Amostral Acima.  

522) Os Seguintes Dados Mostram o Número de Ovos Postos Por 100 Galinhas Poedeiras da Linhagem 
“Lohman Brown” Os Quais Foram Coletados Durante um Ensaio de Avaliação Em um Período de 
Postura Estudado de 2 meses (60 Dias) Numa Granja Avícola Localizada Na Cidade de Mossoró, No 
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Durante o Ano de 2019. 

25 40 25 30 28 23 27 31 39 33 

30 31 28 33 20 25 24 28 29 37 

33 38 33 31 26 28 34 29 29 35 

26 35 28 42 26 33 32 35 31 31 

32 28 28 26 29 30 31 32 36 28 

29 33 25 31 26 37 32 30 27 34 

32 40 29 25 29 29 29 28 29 31 

30 34 29 33 29 34 28 32 30 34 

26 34 30 28 30 29 26 30 30 25 

27 34 36 33 30 30 34 29 32 30 

 

Pede-se: 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 137 / 
/ 137 / 

i) Classifique a População. Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo. Qual é o Tipo de 
Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada? Qual é Valor do Tamanho da Amostra 
Estudada o n? 

ii) Escreva Os Dados Em “ROL” e Agrupe (construa ou faça) Os Valores Em Uma Tabela (Série) 
de Distribuição de Frequências em Intervalos de Classes; 

iii) Construa (faça ou obtenha) os Gráficos Apropriados Através de um Histograma de Frequências 
Simples Absolutas e de um Polígono de Frequências Simples Absolutas no Mesmo Diagrama; 

iv) Qual é a Natureza da Distribuição de Frequências (simétrica, assimétrica à direita ou assimétrica à 
esquerda); 

v) Calcule A Média Aritmética da Distribuição (�̄�). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, 
Interprete o Resultado Obtido; 

vi) Determine a Mediana da Distribuição (Md). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

vii) Obtenha o Valor da Moda dos Dados (Mo). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o 
Resultado Obtido; 

viii) Determine o Valor da Amplitude Total dos Dados (At) Através dos Dois Métodos Existentes e 
Comente o Resultado Obtido. O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o Resultado 
Obtido; 

ix) Determine o Valor da Variância ou Quadrado Médio (QM) Desta Série Estatística (S2) e Também 
do Desvio Padrão (S). O Que Significa Estes Valores Ou Melhor, Interprete os Resultados 
Obtidos; 

x) Calcule o Valor do Erro Padrão da Média Desta Série[𝑆(�̄�)]. O Que Significa Este Valor Ou 

Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 

xi) Estime a Variabilidade Relativa Através do Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição 
(CV). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o Valor Obtido. 

 

523) A probabilidade de um satélite ser recuperado com algum aproveitamento é de 1/10. Se três 

satélites são lançados, qual a probabilidade de se recuperar apenas um satélite? Resp. 0,243 
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524) Os dados da tabela abaixo se referem ao número de ovos de galinhas poedeiras da Linhagem 
Plymouth Rock Branca, danificados por dúzia, e as frequências, para cada valor de X(xi), obtidos em uma 
inspeção feita em 30 embalagens de uma dúzia cada, em um carregamento para o mercado da COBAL 
de Mossoró, RN, em março de 2009, proveniente da cidade de Recife, PE.  

 

Número de ovos 
quebrados(xi) 

Frequências 

fi 

𝑓𝑎𝑐. ↓ Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

0 13     

1   9     

2   3     

3   3     

4   1     

5   1     

Soma 30 ---------  ----------  

 

Pede-se:  

Preencher a tabela determinando: 

i) A Média Aritmética Ponderada [𝑋]; 

ii) A Mediana da distribuição [𝑀𝑑]; 

iii) A Moda[𝑀𝑜]; 

iv) A Amplitude Total dos Dados[𝐴𝑇]; 

v) O Desvio Padrão[𝑆]; 

vi) O Erro Padrão da Média [𝑆(𝑋)]; 

vii) O Coeficiente de Variação [𝐶. 𝑉. ]. 

viii) O gráfico em Hastes ou Bastão dessa distribuição. 

 

525) Sabe-se que a probabilidade de um animal Suíno da Raça Landrace adquirir a enfermidade da 
gripeuína, no decurso de cada mês do ano de 2009 no Rio Grande do Norte, é igual a 30%, sendo 
assim qual é a probabilidade de que um animal suíno dessa raça venha a contrair a doença só no 

terceiro (3º) mês do ano?  

 

526) Na experiência de jogar aleatoriamente um dado honesto de seis faces numeradas de 1 a 6, 
verificar se os eventos A = Número dois e B = Número Par são independentes. 

 

527) Um grupo de Zootecnistas da UFERZAM mensurou o total (Y) de alimento  (ração balanceada à 
base de Milho) ingerido em quilogramas de galinhas gigantes da Raça Bramha. Os dados por eles 

recolhidos são apresentados a seguir:  
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Dados fornecidos: {87,1; 89,8; 91,4; 92,1; 93,1; 93,4; 94,4; 95,5; 99,3; 99,5}, 𝑛 = 10, ∑ 𝑌𝑖
10
𝑖=1 = 935,6   

∑ 𝑌𝑖
210

𝑖=1 = 87670,34 

 

Considerando os dados não agrupados, determine: 

i) O tipo de variável estudada nesta pesquisa; 

ii) A média aritmética (𝑋); 

iii) A mediana (Md ); 

iv) A amplitude total da amostra (At) 

v) A variância (S2); 

vi) O desvio padrão (S); 

vii) O erro padrão da média [𝑆(𝑥)]; 

viii) O coeficiente de variação de PEARSON (C.V.). 

ix) Ao se multiplicar a quantidade de alimento ingerido por “2”, qual é o efeito sobre o peso médio 
das aves. 

 

528) Qual é a origem da palavra ESTATÍSTICA. 

 

529) Identifique a variável aleatória como Discreta (D) ou Contínua (C) 

i) O peso ao nascer em gramas de um coelho da raça Norfolk; 

ii) O número de ovos que uma galinha poedeira da raça Plymouth rock branca põe durante uma 
semana; 

iii) A quantidade de leite em kg/dia ordenhado de uma vaca da raça holandês preto e branco; 

iv) O comprimento de uma folha de milho (Zea mays L.) em centímetros (cm); 

v) A vazão em metros por segundo (m/s) em uma determinada seção do rio Mossoró – Apodi; 

vi) Evaporação mensal em milimetros (mm) da lâmina de Água no açude da barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves, localizado na Cidade de Açu, RN. 

 

530)  a) Qual é a probabilidade de que nasça apenas um macho [P(X = 1)] em uma ninhada de cinco (n 
= 5) filhotes de cachorro – do – mato (Cerdocyon thous), se a definição do sexo é independente para 
cada um, e as possibilidades de nascerem machos e fêmeas são iguais a 50% (p = 0,50): b) Qual é a 
probabilidade de que nasça pelo menos um [P(x ≥  1)] cachorro macho nessa ninhada. (Utilize a 
Distribuição BINOMIAL). 

 

531) Admita que o número de peixes Tilápia (Tilápia rendali, Oreochromis niloticus) que são pescados 
por hora por uma pessoa no açude Gavião no Ceará, segue uma distribuição de Poisson com média de 

1,8 (𝜆 =1,8). Determine a probabilidade de, numa hora um pescador. (Utilize a Distribuição de 
POISSON). 

i) Não pescar nenhum peixe [P(X = 0)]; 
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ii) Pescar pelo menos dois peixes [P(X ≥ 2)]. 

 

532) Para uma Distribuição Normal Padronizada (𝜇 = 0 𝑒 𝜎 = 1) , determine a porcentagem (área) 
dos dados que estão. 

i) A menos de 1 desvio padrão da média ou seja, P(Z≤1,00);  

ii) Entre 𝜇 − 3𝜎 e 𝜇 + 3𝜎, ou seja, 𝑃(𝜇 − 3𝜎 ≤ 𝑋 ≤ 𝜇 + 3𝜎) = 𝑃(−3,00 ≤ 𝑍 ≤ +3,00). 

 

533) Defina o que é amostra sistemática (AS). 

 

534) A probabilidade de uma cobaia da Linhagem HBG se recuperar de uma doença cardíaca é de 0,80 
(P = 0,80 = 80 %). Em um experimento um médico veterinário observou três cobaias (n = 3) 

portadoras da mesma doença, sendo assim pede-se (Utilize a DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL):  

i) A probabilidade de nenhuma cobaia se recuperar [P(X = 0)]; 

ii) A probabilidade de duas cobaias se recuperarem [P(X=2)]; 

iii) O número médio de cobaias recuperadas {E[X]}; 

iv) A variância da distribuição {Var[X]}. 

 

535) O serviço de atendimento de uma instituição de saúde, denominado hospital veterinário da 
UFERZAM, recebe em média 2 pedidos ( λ = 2 ) de atendimento a pequenos animais em cada período 
de oito (8) horas.Qual é probabilidade de num período de oito horas escolhidos ao acaso em uma dia 
da semana  (Utilize a DISTRIBUIÇÃO DE POISSON): 

i) Não ser recebido nenhum pedido [P(X = 0)]; 

ii) Serem recebidos pelo menos dois pedidos [P(X ≥ 2)]. 

 

536) Sabe-se que na Raça de Suínos LANDRACE os animais apresentam uma média de vida igual a 
dez anos (μ = 10 anos) com um desvio padrão igual a 0,50 (σ =0,50) anos, e estando estes dados com 
distribuição Normal, qual é a probabilidade de os animais viverem (Utilize a DISTRIBUIÇÃO 
NORMAL):  

i) Mais de onze anos? [P(X ≥11)]; 

ii) Menos de nove anos [P( X ≤  9)]. 

 

537) Defina Amostra Casual Simples [ACS]; 

 

538) O que significa Distribuição Amostral de um Estimador �̂�. 

 

539) A empresa de Pesquisa Agrícola BRASIL, pretende testar o efeito de um novo estrume natural de 
bovinos da raça Angus sobre a produção de batata (Solanum tuberosum L.). Para tal, foram escolhidas 
ao acaso 24 parcelas de 1 hectare de terra cada, metade dessa área foi tratada com o novo estrume, e a 
outra metade sem ele.As restantes condições são idênticas e a produção tem comportamento normal.A 
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colheita média por hectare tratado com o estrume foi de 5,10 t (toneladas) de batatas com um desvio 
padrão de 0,36 t. A safra média por hectare restante foi de 4,8 t com um desvio padrão de 0,40 t.Podemos 
concluir que há melhoria significativa na produção média de batata devido ao emprego do novo estrume 

natural (utilize um nível de significância α = 0,05).Onde 𝑡 [22; 0,05]  = ± 1,717. 

 540) Em junho de 2005 foram obtidas 85 amostras de água de diferentes zonas do lago formado pela 
barragem Armando Ribeiro Gonçalves localizada na cidade de Açu, RN. Com o objetivo de estudar o 
nível médio de concentração de cloro foram efetuadas análises químicas a essas amostras. Dois anos 
depois foram analisadas 110 amostras, tendo-se obtido os seguintes valores. Os dados evidenciam a 
diminuição do nível médio de concentração de cloro nas águas do lago em 2007, em relação ao nível 

médio obtido em 2005? (utilize um nível de significância de 1%). Dado 𝑍[0,01] = 2,33. 

{
𝑛1 = 85, 𝑋1 = 18,3, 𝑆1 = 1,2

𝑛2 = 110, 𝑋2 = 17,8, 𝑆2 = 1,3
 

541) O que representa os coeficientes linear [�̂�] e de regressão [�̂�] numa equação de regressão linear 

simples descrita por �̂�𝑖 = 2,0 + 0,8𝑋𝑖 , onde “𝑌𝑖” representa a produção leiteira em quilogramas por dia 
de um rebanho de n = 25 cabras leiteiras da raça Saanen exploradas em uma criação na zona rural do 

município de Mossoró-RN e 𝑋𝑖 a quantidade de ração balanceada rica em potássio, consumida e expressa 
em gramas por dia.  

 

542) Uma população de 3000 animais bovinos da raça Canchim apresenta média de peso igual a 58 kg. 
Para uma exposição agropecuária em Natal, RN, selecionaram-se vinte animais (n = 20), que deverão 
representar a população. A média de peso obtida na amostra foi igual a 50 kg, com uma variância de 9 

kg2. Aplicar o teste t de “Student” a 5% de significância e concluir. Dado o valor 𝑡
[19;

0,05

2
]
= ± 2,093. 

 

543) A mortalidade de animais (camundongos) da Linhagem BRB, submetidos a mesma droga em 

temperaturas diferentes foi a seguinte. 

 

TEMPERATURA MORTALIDADE TOTAL 

SOBREVIDA MORTE 

AMBIENTE 323 (      )  37 (      ) 360 

HIPERTERMIA    74(      )  47 (      ) 121 

TOTAL 397 84 481 

 

Aplicar um teste de Qui–quadrado (χ2) para independência a 1% de probabilidade e concluir. 

Dado o valor 𝜒[1;0,01]
2 = 6,635 
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544) Construir o Diagrama de dispersão para expressar graficamente a relação entre a idade em dias e o 
conteúdo aquoso de animais bovinos da raça NELORE. Descreva qual é o tipo ou a natureza de 
correlação existente entre as variáveis X e Y. 

IDADE (DIAS) 

Xi 

H2O (%) 

Yi 

  50 77 

150 73 

300 72 

450 70 

600 68 

750 65 

900 62 

 

Os dados da tabela abaixo foram obtidos de uma amostra aleatória de 250 residências de famílias de 
classe média com dois filhos, da zona rural do município de Mossoró, RN, o que revelou a seguinte 

distribuição de frequências de consumo mensal de energia elétrica em Kwh.  

 

Classes 

(Consumo em Kwh) 

fi 𝑓𝑎𝑐. ↓ Xi Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

[0,00------50,0)    2      2   25       50   625     1250 

[50,0-------100)  15   17   75   1125  5625   84375 

[100--------150)  32   49 125   4000 15625  500000 

[150--------200)  47   96 175   8225 30625 1439375 

[200--------250)   50 146 225 11250 50625 2531250 

[250--------300)   80 226 275 22000 75625 6050000 

[300--------350)   24 250 325   7800 105625 2535000 

Total 250 --------- -------- 54450 -------- 13141250 

 

Pede-se:  

i) O tipo (natureza) de variável estatística; 

ii) O consumo Médio por residência; 

iii) O consumo Mediano; 

iv) O consumo Modal; 

v) A Amplitude Total da série; 

vi) A Variância; 
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vii) O Desvio Padrão; 

viii) O Erro Padrão da Média; 

ix) O Coeficiente de Variação; 

x) O Histograma e o Polígono de frequências da distribuição, num mesmo gráfico. 

 

545) Considere os seguintes dados referentes a um estudo sobre a altura de plantas de Acácias (Acácia 
podalytifolia), após quatro (4) semanas do plantio em sacos plásticos, obtidas por reprodução vegetativa, a 
partir de estacas de 5 cm. 

 

Classes 

(Alturas em cm) 

fi 𝑓𝑎𝑐. ↓ 𝑓% Xi Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

[7,5-----------8,5)   3     3   1,6   8    24   64    194 

[8,5-----------9,5) 28   31 14,9   9   252   81   2268 

[9,5----------10,5) 30   61 15,9 10  300 100  3000 

[10,5--------11,5) 53 114 28,2 11   583 121  6413 

[11,5--------12,5) 43 157 22,9 12   516 144  6192 

[12,5--------13,5) 31 188 16,5 13   403 169   5239 

Total 188 -------- 100% -------- 2078 -------- 23306 

 

Responda as seguintes questões: 

i) Determine a altura média das acácias após 4 semanas do plantio (𝑋); 

ii) Calcule a mediana da distribuição (Md); 

iii) Calcule a moda (Mo); 

iv) Calcule O desvio Padrão (S); 

v) Calcule O Coeficiente de Variação (C.V.); 

vi) Qual a percentagem de acácias que apresentaram uma altura maior ou igual a 9,5 cm, mas que não 
atingiram a altura de 11,5 cm; 

vii) Descreva uma propriedade para a média aritmética ponderada (𝑋) calculada na letra “a”. 

 

546) Sabendo que P(A) = 0,25; P(B) = 0,50 e P(A ∩ B) = 0,20, determine: 

a) 𝑃(𝐴𝐶); b) 𝑃(𝐴\𝐵); c) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵); d) 𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶); e) 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶); f)𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵).            

      

547) Num estudo sobre o número de Golfinhos (Delphinus delphis) presos diariamente em redes de 
pesca ao largo do litoral do Estado do Rio Grande do Norte, nos 257 dias de 2009 em que as condições 

do tempo permitiram a saída de barcos, obtiveram-se os dados que se seguem.  
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Número de 
Golfinhos(xi) 

Número de Dias 

Frequências 

fi 

𝑓𝑎𝑐. ↓ Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

  0 37   37     0     0    0 

  1 45   82   45     1   45 

  2 84 166 168     4 336 

  3 52 218 156     9 468 

  4 23 241   92   16 368 

  5 11 252   55   25 275 

  6   2 254   12   36   72 

  8   1 255     8   64   64 

  9   1 256     9   81   81 

13   1 257   13 169 169 

TOTAL 257 --------- 558 ---------
- 

1878 

 

Pede-se:  

i) Diga qual é o tipo de variável em estudo; 

ii) Calcule a Média Aritmética Ponderada [𝑋]; 

iii) Calcule a Mediana da distribuição [𝑀𝑑]; 

iv) Determine a Moda[𝑀𝑜]; 

v) Calcule a Amplitude Total dos Dados[𝐴𝑇]; 

vi) Calcule a variância [𝑆2]; 

vii) Calcule o Desvio Padrão[𝑆]; 

viii) Calcule o Erro Padrão da Média [𝑆(𝑋)]; 

ix) Calcule o Coeficiente de Variação [𝐶. 𝑉. ]. 

x) Construa um gráfico em Hastes ou Bastão para os dados dessa distribuição. 

 

548) Considere um conjunto de n = 4 bezerros da raça Bovina NELORE prestes a nascer numa fazenda 
na zona rural do município de Mossoró, RN. Supondo que a probabilidade de nascer um bezerro macho 

seja 𝑃 =
1

2
 , calcule a probabilidade de se ter 0, 1, 2, 3 ou 4 bezerros machos nesses partos. (Utilize a 

Distribuição BINOMIAL). 

 

549) Seja X a variável aleatória discreta que representa o número de Bactérias do tipo Coliformes 
existentes num cm3 de água numa adutora do Rio Grande do Norte. Suponha que X tem distribuição 
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de POISSON e que o número médio de Bactérias num cm3 de água é igual a 3 (𝜆 =3,0) a. (Utilize a 
Distribuição de POISSON).  

i) Determine a probabilidade de que num cm3 de água examinado ao acaso existam pelo menos 1 
bactéria [P(X ≥ 1)]; 

ii) Qual é a probabilidade de que numa amostra de dois cm3 de água (𝜆 = 3.2 = 6) examinada existam 
quando muito 3 Bactérias. [P(X ≤ 3)]?. 

iii)  

iv) 550) Supondo que o peso médio de ovos da linhagem de galinhas LEGHORN seja uma variável 

de distribuição aproximadamente Normal com peso  médio de 59 gramas (𝜇 = 59) e desvio 

padrão de 1 grama (𝜎 = 1). Calcule a probabilidade de se encontrar, em determinado lote de 
produção, ovos com peso (Utilize a Distribuição NORMAL): 

v) Inferior a 58 gramas [P(X≤58)];  

vi) Superior a 61 gramas. [P(X≥61)]. 

 

551) Cite dois exemplos de variável aleatória contínua (V. A.C.) na sua área de conhecimento ou de 
estudo. 

a) 

b) 

 

552) A probabilidade de nascer tartarugas fêmeas da espécie Caretta caretta  no litoral do Estado do Rio 
Grande do Norte é de 60% (P = 060). No mês de janeiro do ano de 2009, um Biólogo colocou para 
chocar cinco ovos (n = 5) dessa espécie em um experimento conduzido no Instituto do Meio Ambiente 
IBANE, em Mossoró, RN. Qual é a probabilidade de nascer 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 tartarugas fêmeas dessa 
espécie. Construa um gráfico de Hastes ou Bastão (Barras) representando esses eventos aleatórios. 
(Utilize a DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL). 

 

553) Seja X uma variável aleatória discreta com distribuição de Poisson com média 1 ( λ = 1). Determine 
as seguintes probabilidades (Utilize a DISTRIBUIÇÃO DE POISSON). 

i) [P(X = 0)]; 

ii) [P(X = 1)]; 

iii) [P(X ≥ 2)]. 

 

 554)  Três eventos aleatórios A, B e C, cujas probabilidades são 𝑃(𝐴) = 0,07; 𝑃(𝐵) = 0,06; 𝑃(𝐶) =
0,45; 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,01; 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) = 0,014; 𝑃(𝐵 ∩ 𝐶) = 0,00 e 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 0,04. Pede-se:  

i) 𝑃(𝐵𝐶); 

ii) 𝑃 (
𝐵

𝐴
) ; 

iii) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵); 

iv) 𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶);  

v) 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶); 
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vi) 𝑃 (
𝐵

𝐶
) ; 

vii) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶); 

viii) 𝑃(𝐵 ∪ 𝐶); 

ix) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶);  

x) 𝑃 (
𝐵∪𝐶

𝐴
).  

 

555) Dada A Distribuição De Frequências Abaixo Referente Ao Tempo De Deambulação Em Minutos,  
De 50 Cães Da Raça Fila Brasileiro Submetidos A Uma Cirurgia De Hérnia De Disco Em Maio De 2018 
No Hospital Veterinário Da Uferzam Em Mossoró-RN.  

Classes 

(Tempo Em 

Minutos) 

fi 

(Número de 

Cães) 

𝑓𝑎𝑐. ↓ 𝑓𝑎𝑐. ↑ Xi Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

[5-------------8) 10 10 50   6,5   65,00   42,25   422,50 

[8------------11) 17 27 40   9,5 161,50   90,25 1534,25 

[11-----------14) 12 39 23 12,5 150,00 156,25 1875,00 

[14-----------17)  8 47 11 15,5 124,00 240,25 1922,00 

[17-----------20)  3 50  3 18,5   55,50 342,25 1026,75 

Total 50 ------- ------- -------- 556,00 -------- 6780,50 

 

Responda, Determine E Interprete As Medidas Resumo A Seguir: 

i) Qual É O Tipo Ou Natureza Desta Variável Resposta; 

ii) Qual É O Número de Cães Que Tiveram Um Tempo Mínimo De Recuperação de 14 Minutos; 

iii) A Média Aritmética Ponderada (O Tempo Médio) (𝑋) de Recuperação; 

iv) O Valor Do Tempo Mediano Da Distribuição (Md); 

v) Calcule O Tempo Modal Da Série De Dados (Mo); 

vi) Calcule O Desvio Padrão Da Distribuição(S); 

vii) Determine O Erro Padrão da Média [𝑆(𝑋)] 

viii) Calcule O Coeficiente de Variação Desta Série Estatística (C.V.). 

 

556) Num Experimento Aleatório Conduzido Em Mossoró, Rn Em 2018,  Com Um Rebanho De Cem 
(100) Caprinos, Formados por 52 Animais da Raça CANINDÉ (C ), 27  da Raça SAANEN (S), 10 da 
Raça ALPINA (A) e os 11 Demais ANGLO NUBIANA (N),  Escolheu-se Um Animal Ao Acaso Para 
Fins de Vacinação. Qual É A Probabilidade De Que Ocorra Os Seguintes Eventos:  

      S = {C1,...,C52;S1,...,S27;A1,...,A10;N1,...,N11};   

      C = { C1,...,C52} ; S = { S1,...,S27} ; A = { A1,...,A10}  e  N= { N1,...,N11}.  
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i) CANINDÉ ou SAANEN (C∪S); 

ii) Não Ocorra ALPINA ou ANGLO NUBIANA (A∪N)c.   

 

557) Em Um Ensaio Conduzido Em Mossoró, RN, Em 2017, Existem 100 Baterias Em Uma Caixa, 60 
Delas São Baterias De 12 Volts e 40 Delas Com Menos De 12 Volts. 20 Das Baterias De 12 Volts Têm 

Conexões Duplas; 5 Das Baterias Com Menos De 12 Volts Têm Conexões Duplas. 

 

BATERIAS NA CAIXA 12 VOLTS 

(A) 

MENOS DE 12 
VOLTS 

(B) 

TOTAL 

CONECTORES DUPLOS 

(D) 

20 5 25 

CONECTORES SIMPLES 
(S) 

40 35 75 

TOTAL 60 40 100 

 

Nestas condições, Pede-se: 

i) a) Qual É A probabilidade Que Uma Bateria Selecionada Ao acaso Da caixa, Seja de 12 Volts, 
P(A)?; 

ii) b) Sabendo Que Uma Bateria Selecionada Ao acaso é de 12 Volts, Qual É A Probabilidade de 
Que Tenha Conector Duplo, P(D/A)?; 

iii) c) Qual É A Probabilidade De Que Uma Bateria Selecionada Seja de 12 Volts  E Tenha Conector 

Duplo P(D∩A)?; 

iv) d) Qual É A probabilidade Que Uma Bateria Selecionada Ao acaso Da caixa, Seja de 12 Volts Ou 

Tenha Conector Duplo; P(A∪D)?. 

v) e) Os Eventos Aleatórios “B” e “S” São Estatisticamente Independentes? Justifique Sua Resposta. 

 

558) A Probabilidade de Ocorrência de Turbulência em Um Determinado Percurso a Ser Feito Por Uma 
Aeronave TICO TICO Entre Mossoró, RN, e Natal, RN é de P=0,40 ou 40%, em um Circuito Diário. 
Seja X o Número de Vôos Com Turbulência em um Total de n =7 Desses Vôos (ou Seja, Uma Semana 
de Trabalho). Sendo Assim Pede-se:  

i) A Probabilidade de Que Não Haja Turbulência Em Nenhum Dos 7 Vôos? [P(X = 0)]; 

ii) A Probabilidade de Que haja Turbulência Em Pelo Menos 3 deles? [P(X≥3)]; 

iii) O Número Médio de Turbulências {E[X]}; 

(Utilize a DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL). 

 

 

 559) Uma Fábrica de Automóveis Instalada No Estado de Pernambuco, em 2015, Sabe Que os Motores 
de Sua fabricação Tem Duração “X” Com Distribuição Normal, Campanular ou Gaussiana Com Média 
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de 150000 Quilômetros (μ = 150000 km) e Um Desvio Padrão de 5000 Quilômetros (σ =5000 km). 
Pede-se: 

i) Qual é a Probabilidade de Que Um Carro Escolhido Ao acaso, Dos fabricados Por Essa Firma 
Tenha um Motor Que Dure Menos Que 170000 km?? [P(X ≤ 170000]; 

ii) Se a Fábrica Substitui o Motor Que Apresenta Duração Inferior a Garantia, Qual Deve Ser Esta 
Garantia “X”, Para Que a Porcentagem de Motores Substituídos Seja Inferior a 0,20% ou Seja, 
0,002?. 

 

(Utilize a DISTRIBUIÇÃO NORMAL). 

 

560) Num Exame Coprológico (De Fezes) Em Animais Ovinos (Carneiros e Ovelhas) da Raça Santa 
Inês, Realizados No Laboratório da Empresa Uferzam, Em 2018 Em Mossoró, RN, o Número de Ovos 
“X” De Helmintos (Verme) Em Um Volume de 100 Gramas de Fezes Desses Animais Apresentou Uma 
Média de 3,51( λ = 3,51) Vermes. Sabendo-se Que Esta Variável Aleatória Discreta “X” Obedeçe Uma 
Distribuição Teórica De Probabilidade de Poisson, Determine:  

a) A Probabilidade de Se Contar Pelo Menos Um Verme Num Exame Casual De Um Volume de 100 
Gramas de Material Fecal Examinado? [P(X ≥ 1)]; 

b) A Probabilidade de Se Contar no Máximo Dois Vermes Num Exame Casual De Um Volume de 100 

Gramas de Material Fecal Examinado? [P(X ≤ 2)]; 

c) O Desvio Padrão Do Número de Vermes Por Volume De 100 Gramas De Material Fecal. [D.P. (X) 

= σ(x)]. 

 

 (Utilize a DISTRIBUIÇÃO DE POISSON). 

561) Sabendo-se Que o Peso Médio De Ovos Da Linhagem SHAVER 579 De Galinhas Poedeiras 
Exploradas Em Uma Granja Localizada Na Cidade De Mossoró, RN, em 2017, É Uma Variável Aleatória 
Contínua Como Tendo Distribuição Aproximadamente Normal Ou Gaussiana Com Média de 59 gramas 
(μ = 59 g)  e Com Desvio Padrão de 1 grama (σ = 1 g). Pede-se: 

a) Calcule A probabilidade de Se Encontrar Por Acaso, Em Determinado Lote De Produção, Ovos Com 
Peso Superior A 61 Gramas? [P(X ≥ 61]; 

b) Num Exame De Um Lote Com n = 5000 Aves quantas galinhas (n’) Deve Produzir Ovos Com Mais 

de 61 Gramas?  

(Utilize a DISTRIBUIÇÃO NORMAL). 

562) Sabendo-se Que Galinhas Poedeiras Da Linhagem SHAVER 579 Exploradas Em Uma Granja 
Localizada Na Cidade De Mossoró, RN, em 2018, Produza Em Um Período de 72 Semanas, 300 Ovos 
Em Média (μ = 300 ovos), Com Desvio Padrão de 5 Ovos (μ = 5 Ovos), E Que Esta Variável  Aleatória 
Contínua (Produção de Ovos) Apresenta Distribuição Aproximadamente Normal Ou Gaussiana. Pede-
se: 

a) Trace O Gráfico Característico Dessa Distribuição Teórica De Probabilidade; 

b) Calcule A Probabilidade De Uma Galinha Dessa Linhagem Produzir, Em 72 Semanas Um Número 
Inferior a 290 Ovos? [P(X ≤ 290)]; 

c) Determine A Probabilidade De Uma Galinha Dessa Linhagem Produzir, Em 72 Semanas Um Número 
Superior a 310 Ovos? [P(X  ≥  310]; 
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d) Obtenha A Área Ou Probabilidade De Uma Galinha Dessa Linhagem Produzir, Em 72 Semanas Um 
Número Entre 290 e 310 Ovos? [P(290 ≤ X ≤ 310]; 

e) Num Lote Com n=1000 Aves Dessa Linhagem, Quantas (n’) Devem Produzir Mais Que 310 Ovos 

Em 72 Semanas? 

(Utilize a DISTRIBUIÇÃO NORMAL). 

 

563) A aplicação de fundo anticorrosivo em chapas de aço de 1 m2 é feita mecanicamente e pode produzir 
defeitos (pequenas bolhas na pintura), de acordo com uma variável aleatória discreta de Poisson de 
parâmetro λ igual a 1 defeito por m2. Uma chapa é sorteada ao acaso para ser inspecionada. Qual a 
probabilidade de: 

a) Encontrarmos pelo menos 1 defeito? [P(X ≥ 1)]. 

b) No máximo 2 defeitos serem encontrados? [P(X ≤ 2)]. 

c) Entre 2 e 4 defeitos? [P(2  ≤ X  ≤  4)]. 

d) Não mais de 1 defeito ser encontrado? [P(X ≤ 1)]. 

e) Qual é o valor do desvio padrão D.P.(X) =  σX do número de defeitos?  Interprete o valor encontrado. 

 

564) Num Ensaio Aleatório Conduzido Na Fazenda Lajeado Em Natal RN, Em 2017 Por Estudantes 
De Agronomia Da Universidade UFPM, Avaliou-se A Influência de Diferentes Porta Enxerto No Vigor 
E Na Produtividade Das Plantas Ou Seja, Na Produção De Laranjeira “Pera” Enxertada Em Dois Tipos 
De Porta Enxerto, Obtendo-se Os Seguintes Dados.  

Observação: O enxerto é a união dos tecidos de duas plantas, geralmente de diferentes espécies, passando 
a formar uma planta com duas partes: o enxerto e o porta-enxerto. A enxertia é uma forma de criação 
de mudas de plantas. 

a) Ao nível De Significância de 5%, Rejeita-se A Hipótese De Que A Produtividade Média 

Proporcionada Pelos Dois Tipos De Porta Enxerto São Estatisticamente Iguais?. Dado: −𝑍
[
0,05

2
]
=

±  1,96 É Obrigatório os cinco procedimentos completos do teste de hipótese. 
b) Construa E Interprete O Intervalo De Confiança Com 95 % De Probabilidade Para A Produtividade 

Média (μ) Induzida pelo Limoeiro Cravo. É Obrigatório os três procedimentos completos do 
intervalo de confiança. 

 

Porta Enxerto 

LC (Limoeiro Cravo) SU (Tangerina Sunki) 

�̄�1 = 42,47 𝑘𝑔/ℎ𝑎 �̄�2 = 62,68 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝑆1 = 8,20 𝑘𝑔/ℎ𝑎 𝑆1 = 13,27 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

𝑛1 = 49 𝑛1 = 49 

 

565) A Equação de Regressão Linear Simples A Seguir, Modela O Ajuste Entre A Variação Da 
Produtividade Média Em Quilogramas Por Hectare (kg/ha) Da Variedade BRS 187 De Algodão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Muda
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Herbáceo (Gossypium hirsutum L.)(Y) Em Função De Cinco (5) Níveis Ou Doses De Adubo Químico 
Fosfatado P2O5 Em Quilogramas Por Hectare (kg/ha) (X) . 

�̂�𝑖 = 18,7080 + 0,0423𝑋𝑖 

Pede-se: 

a) Interprete Os Valores Dos Coeficientes Linear Da Equação  E Do Coeficiente De Regressão Ou 

Angular  . Construa o gráfico adequado; 

b) Trace A Equação De Regressão Ajustada Num Gráfico Adequado Num Sistema De Eixos 

Cartesianos. Sabendo Que Os Valores De X São {0; 20; 40; 80; 100}, Ou Seja n= 5; 

c) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo que ele é de 
97,29%;  

d) Qual É a produtividade Média de Algodão Para Uma Dose De Adubo De 70 Quilogramas Por Hectare 
(kg/ha)? 

  

566) Um Experimento Aleatório Consistiu Em Comparar A Diferença Entre As Produtividades Médias 
De Matéria Seca Em Toneladas Por Hectare (t/ha) De Duas Cultivares de Sorgo (Sorghum bicolor (L.) 
Moench (S. vulgare Pers.)). Os Resultados Constatados Na Experimentação Gerou  Os Seguintes Dados 
A Seguir. Este Ensaio Foi Conduzido Em Mossoró, RN, Em 2020.  

Cultivares 

SORDAN 

 (HÍBRIDO) 

SART 

 (VARIEDADE) 

�̄�1 = 21,01 𝐾𝑔/ℎ𝑎 �̄�2 = 20,91 𝐾𝑔/ℎ𝑎 

𝑆1 = 0,89 𝐾𝑔/ℎ𝑎 𝑆1 = 0,65 𝐾𝑔/ℎ𝑎 

𝑛1 = 36 𝑛1 = 36 

  

a) Qual É A Conclusão Ao Nível De Significância De 5% De Probabilidade?. Dado: 𝑍
[
0,05

2
]
= ± 1,96. 

É obrigatório os cinco procedimentos completos do teste. 

b) Construa E Interprete O Intervalo De Confiança Com 95 % De Probabilidade Para A Produtividade 
Média (μ) Do híbrido SORDAN. É obrigatório os três procedimentos completos do intervalo de 

confiança. 

 

567) A Equação De Regressão Linear Simples A Seguir, Modela O Ajuste Entre O Peso de Ovos Em 
Gramas (g) De Galinhas Poedeiras Da Raça LEGORNE (Y) Em Função Da Idade Dessas Galinhas 
Em Meses. Estes Dados Foram Coletados Por Um Estudante De Medicina Veterinária Da UFRM Em 

Natal, RN Em 2018. 

�̂�𝑖 = 0,1400 + 2,3000𝑋𝑖; n=6 

Pede-se: 

( )â

( )b̂
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a) Interprete Os Valores Dos Coeficientes Linear Da Equação  E Do Coeficiente de Regressão Ou 

Angular  . Construa o gráfico adequado; 

b) Interprete O Valor Do Coeficiente De Determinação Do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que Ele É 
De 97,42%;  

c) Trace A Curva Da Equação Ajustada Num Gráfico Em Um Sistema De Eixo Cartesiano, Sabendo-
se Que Os Valores De X São {2; 4; 6; 8; 10; 12}, Ou Seja n = 6; 

d) Use a Reta de Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar o Peso Médio dos Ovos Em Gramas, 
Para Uma Idade De 2,5 Meses. 

 

568) Encontre, Estime, Ajuste Ou Obtenha Uma Equação De Regressão Linear Simples Para Modelar 
A Relação Funcional Entre A Produtividade (Y) Da Cultura Do Milho (Zea mays L.) Em Toneladas Por 
Hectare (t/ha), Em Função Da Aplicação De Quantidades De Doses (X) Ou Níveis De Fertilizantes 
Químico Nitrogenado Também Em Toneladas Por Hectare (t/ha). Estes Resultados Foram Obtidos Em 
Um Ensaio Aleatório Conduzido Por Um Aluno De Agronomia Da UFRN Em Natal, RN em 2018. 

 

Doses Do Fertilizante Químico (X) 

Em t/ha 

Produtividade de Milho (Y) 

Em t/ha 

  6 40 

10 44 

12 46 

14 48 

16 52 

18 58 

22 60 

24 68 

26 74 

32 80 

∑𝑋𝑖

10

𝑖=1

= 180 ∑𝑌𝑖

10

𝑖=1

= 570 

DADOS: n = 10;V=10-2=8;  ∑ 𝑋𝑖
210

𝑖=1 = 3816; ∑ 𝑌𝑖
210

𝑖=1 = 34124; ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗
10
𝑖=1 = 11216 

�̄� =
180

10
= 18 𝑡/ℎ𝑎; �̄� =

570

10
= 57 𝑡/ℎ𝑎; 𝑆[�̂�] = √0,01 = 0,10 e 𝑡

[8;
0,05

2
]
= ± 2,306. 

Pede-se: 

i) Trace A Reta Ajustada Num Gráfico Adequado; 

( )â

( )b̂
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ii) Ajuste A Equação Da Reta De Regressão Linear Simples, E Interprete Os Valores Dos 

Coeficientes Linear Da Equação  E Do Coeficiente De Regressão Ou Angular . Trace O 

Gráfico Adequado Para Representar Tais Coeficientes; 

iii) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que O 
Valor Obtido Foi De r2 = 97,10 %;  

iv) Teste Usando O Teste “t” De “Student” A 5% De Probabilidade A Significância Da Regressão; 

v) e) Use A Reta De Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar A Produtividade Média Da 
Cultura Do Milho Para Uma Dose De adubo Químico De 20 Toneladas Por Hectare. 

 

569) A tabela abaixo representa uma distribuição de frequências ou seriação da variável quantitativa 
contínua “x” preço de gasolina comum coletados em 48 postos revendedores de combustíveis no 
estado do rio grande do norte, cujos dados foram obtidos em um levantamento  coordenado na 
uferzam em mossoró-rn, em janeiro de 2018. baseado nestes dados responda os itens a seguir.  

classes de preços 

(dolares) 

fi 

número de 
postos 

𝑓𝑎𝑐. ↓ xi xi fi (𝑋𝑖 − �̄�) (𝑋𝑖
− �̄�)2 

(𝑋𝑖 − �̄�)
2𝑓𝑖 

[1,00----------1,04)   4       

[1,04----------1,08)   6       

[1,08----------1,12) 10       

[1,12----------1,16) 15       

[1,16----------1,20)   8       

[1,20----------1,24)   5       

total 48 ------- -------  ------- -------  

a) determine o valor do preço médio da gasolina ou seja, de x, interprete o valor encontrado; 
b) calcule o valor do preço médiano da gasolina isto, é, de x, interprete o valor encontrado; 
c) obtenha o valor do desvio padrão de x, interprete o valor encontrado; 
d) determine o valor do coeficiente de variação de x, interprete o valor encontrado; 

e) calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − 1,20)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 = 

f) calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − �̄�)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 =  

g) qual é a menor soma de quadrados? a da questão 1.5 ou a da  questão 1.6? justifique a sua resposta. 
 

570) a tabela abaixo representa uma distribuição de frequências ou seriação da variável quantitativa 
contínua “x” peso de 20 frutos de morango em gramas, cujos dados foram obtidos em um levantamento  
coordenado na uferzam em mossoró-rn, em julho de 2018. baseado nestes dados responda os itens a 
seguir.  

  

( )â ( )b̂
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classes de pesos 

(gramas) 

fi 

número de 
frutos 

𝑓𝑎𝑐. ↓ xi xi fi (𝑋𝑖 − �̄�) (𝑋𝑖
− �̄�)2 

(𝑋𝑖 − �̄�)
2𝑓𝑖 

[19,2----------19,5) 1       

[19,5----------19,8) 2       

[19,8----------20,1) 8       

[20,1----------20,4) 4       

[20,4----------20,7) 3       

[20,7----------21,0) 2       

total 20 ------- -------  ------- -------  

 

a)  determine o valor do peso médio dos frutos, ou seja, de x, interprete o valor encontrado;  

b) calcule o valor do peso médiano dos frutos, isto, é, de x, interprete o valor encontrado; 

c)  obtenha o valor do desvio padrão de x,  interprete o valor encontrado; 

d)  qual é o valor do coeficiente de variação de x, interprete o valor encontrado; 

e)  calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − 20)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 = 

f)  determine a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − �̄�)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 =  

g) qual é a menor soma de quadrados? a da questão 1.5 ou a da  questão 1.6? justifique sua resposta. 

 

  



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 154 / 
/ 154 / 

571) Sejam As Séries De Valores A Seguir Referente A Vazão (Q) “X” Em m3/segundo (m3/s) E A 
Concentração De Sólidos Totais (SDT) “Y” Em miligrama/litro (mg/L), Obtidos Em Sete Dias (n = 7), 
Do Mês De Novembro de 2018 No Rio CUYAHOGA Na Estação Independente, No Estado 
Americano De OHIO.  

Observação: Dados Não Agrupados. 

 

Vazão (Q) 

X 

(m3/s) 

Concentração de Sólidos 
Totais (STD) 

Y (mg/L) 

X2 Y2 

     458 490 209764 240100 

     469 540 219961 291600 

     321 220 103041   48400 

     541 390 292681 152100 

     665 450 442225 202500 

    460 230 211600   52900 

    580 360 336400 129600 

Total 3494 2680 1815672 1117200 

 

Determine, Compare As Séries De Valores E Interprete Os Resultados Usando As Seguintes Medidas 
Resumo: 

a) As Médias Aritméticas �̄�𝑖 (A Vazão Média, E A Concentração Média De Sólidos Totais); 

b) Os Desvios Padrão Das Séries (S); 

c) Os Coeficientes De Variação Destas Séries Estatísticas (C.V.); 

 

572) Denomina-se “SCREENING PROGRAM” A Avaliação Total De Uma população Sobre 
Determinada Doença. Para Se Ter Esta Avaliação, Cada Indivíduo é Submetido Ao Mesmo Teste 
Clínico. Em Um Destes Programas Foram Apurados Os Resultados que Se Seguem Referentes A 
Pacientes  Com Sintomas De Dengue Internados No Hospital Santa Casa De Mossoró, em Outubro de 
2021.  

DOENÇA TESTE TOTAL 

POSITIVO (A) NEGATIVO (AC) 

PRESENTE   (B) 950 50 1000 

AUSENTE     (BC) 10 990 1000 

TOTAL 960 1040 2000 
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Pede-se: Calcular E Interpretar As Probabilidades Condicionais A Seguir: 

a) P(A/B); b) P(A/BC); c) P(BC /A); d)  P(B /AC)  e  e) Os Eventos Aleatórios A e B São 
Estatisticamente Independentes.  Justifique A Sua Resposta. 

573) Sejam As  Séries De Valores A Seguir Referente A Altura (H) “X” Em Metros (m) E o Diâmetros 
(D) Em Centímetros (cm) De 8 Árvores (n=8) De Pinheiro Da Espécie Pinnus elliotti Variedade elliotti 
Com 14 Anos De Idade Plantadas Numa Reserva Florestal Artificial Explorada No Litoral Do Estado 

Da Bahia Durante Os Anos De 1999 a 2018.  

 

Altura (H) 

X (m) 

Diâmetro (D) 

Y  (cm) 

X2 Y2 

      8,46 13,70   71,5716 187,6900 

      8,84 14,80  78,1456 219,0400 

      9,21 15,50   84,3241 240,2500 

      9,42 16,40    88,7364 268,9600 

   10,72 17,60 114,9184 309,7600 

   11,27 18,10 127,0129 327,6100 

   11,38 19,20 129,5044 368,6400 

   13,60 19,40 184,9600 376,3600 

Total 82,90 134,70 879,6734 2298,3100 

 

Determine, Compare As Séries De Valores E Interprete Os Resultados Usando As Seguintes Medidas 
Resumo: 

Observação: Dados Não Agrupados. 

a) As Médias Aritméticas �̄�𝑖 (A Altura Média, E o Diâmetro Médio Das Árvores); 

b) Os Desvios Padrão Das Séries (S); 

c) Os Coeficientes De Variação Destas Séries Estatísticas (C.V.). 

 

574)  Num Curral Encontram-se Dez Vacas Da Raça Holandesas Preto e Branco, Numeradas De 1 a 10. 
Sabe-se Que Três Delas São Portadoras Da Doença BABESIOSE. Duas Dessas Vacas São Escolhidas 
Ao Acaso Uma a Uma. Considerando O experimento Com Reposição e Os Eventos Aleatórios:  

A = A 1ª Vaca É Portadora De Babesiose e  

B = A 2ª Vaca É Portadora De Babesiose. 

Pede-se: 

a) Os Eventos A e B São Estatisticamente Independentes? Justifique Sua Resposta; 

b) Os Eventos A e B São Mutuamente Exclusivos? Justifique Sua Resposta e, 

c) Calcular e Interpretar As Probabilidades  A Seguir: 
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c.1) P(A);  

c.2) P(B); 

c.3) P(A∩B)  

c.4)  P(A∪B).   

Observação: Babesiose é uma doença causada por um gênero de protozoário transmitido por carrapatos 
que parasitam vários animais, entre eles equinos, bovinos, canídeos, felinos e também humanos e outros 
primatas. Infectam as hemácias ou glóbulos vermelhos.    

 

575) Num Experimento Aleatório Conduzido No Laboratório De Análise De Sementes Da Empresa 
Germina Localizada na Cidade De Mossoró, RN, Em 2018, Verificou-se Que Num Lote De Sementes 
de Milho (Zea mays L.) O Percentual De Germinação É De P=70% (0,70). Foi Retirada Uma Amostra 
Aleatória De n = 5 Sementes E Colocadas Num Germinador. Se “X” É O Número De Sementes 
Germinadas, E Sabendo-se Que Esta Variável Aleatória Discreta (V.A.D.) É Uma Variável Aleatória 

Com Distribuição Teórica de Probabilidade Binomial, Então Determine E Responda O Seguinte: 

a) A Função De Probabilidade de X, f(xi)=P(X=xi) Bem Como A Sua Distribuição Teórica De 
Probabilidade, Ou Seja, Uma tabela Com Os Valores Da Variável Aleatória X i E Com As 
Respectivas Probabilidades P(X=xi) Associadas A Cada Valor Xi; 

b) Construa O Gráfico Em Hastes Ou Bastão Da Distribuição De Probabilidade;  
c) A Probabilidade De Germinarem Duas Ou Mais Sementes [P(X ≥ 2)]. Interprete O Valor 

Encontrado; 
d) Determine A Média Ou Esperança Matemática [E(X)] Da Distribuição De X, E Interprete O Valor 

Encontrado; 
e) Encontre O Valor Da Função De Repartição, Função De Distribuição Ou Distribuição De 

Probabilidade Acumulada F(3) = P(X ≤ 3), E Interprete O Valor Encontrado; 

 

576) uma variável aleatória discreta (vad) possui uma distribuição teórica de probabilidade binomial 

com parâmetros n=6 e p=0,80 (80%). em função destas informações, determine: 

a) a função de probabilidade de x, f(xi)=p(x=xi) bem como a sua distribuição teórica de probabilidade, 
ou seja, uma tabela com os valores da variável aleatória xi e com as respectivas probabilidades p(x= 
xi) associadas a cada valor xi; 

b) construa num sistema de eixo cartesiano o gráfico em hastes ou bastão da distribuição de 
probabilidade da varável aleatória x;  

c) determine a média ou esperança matemática [e(x)] da distribuição de probabilidade da variável 
aleatória x, e interprete o valor encontrado; 

 

577) Num Exame Sobre DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA EM FÊMEAS SUÍNAS 
PRODUTIVAS Conduzido Num Ensaio Aleatório Em Granjas Comerciais No Oeste Do Estado Do 
Rio Grande Norte Em 2018, Revelou-se  Que O  Número De Bactérias Do Gênero Escherichia coli Por 
Mililitro De Urina Em Suínos (Porcas) Da Raça LANDRACE, É Uma Variável Aleatória Discreta Com 
Distribuição Teórica De Probabilidade De “POISSON” Com Uma Média Lambda De 3,00 Bactérias ( λ 
= 3,00)  Em Um Volume de 1 Mililitro (ml) De Urina Examinada Desses Animais. Sendo Assim Então 
Determine E Responda O Seguinte:  

a) A Função De Probabilidade f(Xi) Ou P(X=xi) Desta Variável Aleatória Discreta (V.A.D.); 
 

b) O Gráfico Em Hastes Ou Bastão Desta Variável Aleatória Discreta; 
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c) A Probabilidade De Se Contar Pelo Menos Uma Bactéria Num Exame Casual De Um Volume de 1 
ml de Urina Examinado? [P(X ≥ 1)]. Interprete O Valor Encontrado; 

d) A Probabilidade de Se Contar no Máximo Duas Bactérias Num Exame Casual ou Aleatório De 
Um Mililitro De Urina? [P(X ≤ 2)]. Interprete O Valor Encontrado; 

e) O Desvio Padrão Do Número De Bactérias Por Volume De 1 ml De Material Urina. [D.P. (X) = 
σ(x)]. Interprete O Valor Encontrado. 

 

 (Utilize a DISTRIBUIÇÃO DISCRETA TEÓRICA DE PROBABILIDADE DE POISSON).  

 

578) Um Experimento Aleatório Consiste Em Lançar Para Cima Seis (6) Moedas Honestas, não viciadas 
ou  Equilibradas, Em Mossoró, RN Em Janeiro de 2020. Utilizando A Distribuição  especial ou  Teórica 
De Probabilidade Binomial Obtenha: 

a) A Função De Probabilidade De X, Bem Como A Sua Distribuição Teórica de Probabilidade, Ou 
Seja, Os Valores Da variável Aleatória “X” E As Respectivas Probabilidades [P(X=xi)] Associadas Aos 
Respectivos Valores: P(X=0); P(X=1); P(X=2); P(X=3); P(X=4); P(X=5); P(X=6). 

b) Construa O Gráfico Em Hastes Ou Bastão Da Distribuição De Probabilidade;  

c) Determine A Média Ou Esperança Matemática [E(X)] Da Distribuição De X, E Interprete O Valor 
Encontrado; 

d) Determine O Valor Do Desvio Padrão [D.P.)] Da Distribuição De X, E Interprete O Valor 

Encontrado; 

e) Encontre Ou Determine O Valor Da Função de probabilidade acumulada, função de Repartição Ou 
Função De Distribuição F(3) = P(X ≤ 3), E Interprete O Valor Encontrado; 

 
579) Sabendo-se Que Híbridos comerciais Hisex  Branca de Galinhas Poedeiras ou de Postura, 
Exploradas Em Uma Granja Comercial Localizada Na Cidade De Mossoró, RN, em 2019, Produza Em 
Um Período de 72 Semanas, 300 Ovos Em Média (μ = 300 ovos), Com Desvio Padrão de 5 Ovos (μ = 
5 Ovos), E Que Esta Variável  Aleatória Contínua (Produção de Ovos) Apresenta Distribuição Teórica 
de Probabilidade Aproximadamente Normal Ou Gaussiana. Pede-se: 

a) Trace O Gráfico Característico Dessa Distribuição Teórica De Probabilidade; 

b) Calcule A Probabilidade De Uma Galinha Dessa Linhagem Produzir, Em 72 Semanas Um Número 

Inferior a 290 Ovos? [P(X ≤ 290)]; 

c) Determine A Probabilidade De Uma Galinha Dessa Linhagem Produzir, Em 72 Semanas Um 

Número Superior a 310 Ovos? [P(X  ≥  310]; 

d) Obtenha A Área Ou Probabilidade De Uma Galinha Dessa Linhagem Produzir, Em 72 Semanas 
Um Número Entre 290 e 310 Ovos? [P(290 ≤ X ≤ 310]; 

e) Num Lote Com n=1000 Aves Dessa Linhagem, Quantas (n’) Devem Produzir Mais Que 310 Ovos 
Em 72 Semanas? 

(Utilize a DISTRIBUIÇÃO NORMAL OU GAUSSIANA). 

 

580) Um Empreiteiro de Obras Públicas de Mossoró, RN Em 2019, Tendo em Vista Definir Uma 
Política Racional De Compras Para A Sua Firma, Estava Desconfiado De Que Alguns Materiais de 
Construção Poderiam Ser Adquiridos Por Um  Preço Menor Naqueles Fornecedores Especializados Na 
Comercialização De Certos Produtos. Para Testar A Hipótese De Que O Preço Médio De Mercado Da 
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Pedra Britada São Os Mesmos, Obteve Uma Amostra De Preços De Pedra Britada Em Empresas 
Especializadas (Que Comercializam Praticamente Apenas Esse Tipo De Produto E Seus 
Complementares Mais próximos, Como Areia, Outros Tipos De Pedra, Etc.), E Uma Outra Amostra 
Em Empresas Não Especializadas (Geralmente Depósitos De Materiais DE Construção, Que 

Comercializam Um Número Grande De Produtos). Com Base Nos Dados Temos o Seguinte: 

 Empresas 

ESPECIALIZADAS  NÃO ESPECIALIZADAS  

  

  

  

1.1) Ao nível De Significância de 5%, Rejeita-se A Hipótese De Que O Preço Médio Praticado Pelos 

Dois Tipos De Estabelecimento São Estatisticamente Iguais?. Dado: . É Obrigatório 

Os Cinco Procedimentos Completos Do Teste De Hipótese. 

1.2) Construa E Interprete O Intervalo De Confiança Com 95 % De Probabilidade Para O Preço Médio 
(μ) Praticado Pelas Empresas  ESPECIALIZADAS. É Obrigatório Os Três Procedimentos Completos 
Do Intervalo De Confiança.  

 

581) A Equação de Regressão Linear Simples A Seguir, Modela O Ajuste Entre A Variação Da 
Produtividade Média Em Quilogramas Por Hectare (kg/ha) Da Variedade BRS 187 De Algodão 
Herbáceo (Gossypium hirsutum L.)(Y) Em Função De Cinco (5) Níveis Ou Doses De Adubo Químico 

Fosfatado P2O5 Em Quilogramas Por Hectare (kg/ha) (X) .�̂�𝑖 = 18,7080 + 0,0423𝑋𝑖.-Pede-se: 

a) Interprete Os Valores Dos Coeficientes Linear Da Equação  E Do Coeficiente De Regressão Ou 

Angular  . Construa o Gráfico Adequado; 

b) Trace A Equação De Regressão Ajustada Num Gráfico Adequado Num Sistema De Eixos 
Cartesianos. Sabendo Que Os Valores De X São {0; 20; 40; 80; 100}, Ou Seja n= 5; 

c) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo que ele é de 
97,29%;  

d) Qual É a Produtividade Média de Algodão Herbáceo, Para Uma Dose De Adubo De 70 Quilogramas 

Por Hectare (kg/ha)? 

 

  

$46,2441 RX = $43,3012 RX =

$30,261 RS = $20,551 RS =

361 =n 361 =n

96,1
2

05,0
=−









Z

( )â
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582)  Experimento Aleatório Consistiu Em Comparar A Diferença Entre As Produtividades Médias De 
Matéria Seca Em Toneladas Por Hectare (t/ha) De Duas Cultivares de Sorgo Forrageiro (Sorghum 
bicolor (L.) Moench (S. vulgare Pers.)). Os Resultados Constatados Na Experimentação Geraram Os 
Seguintes Dados A Seguir. Este Ensaio Foi Conduzido Em Mossoró, RN, Em 2004.  

Cultivares 

QUALIMAX NUTRIGRAIN 

�̄�1 = 21,01 𝐾𝑔/ℎ𝑎 �̄�2 = 20,91 𝐾𝑔/ℎ𝑎 

𝑆1 = 0,89 𝐾𝑔/ℎ𝑎 𝑆1 = 0,65 𝐾𝑔/ℎ𝑎 

𝑛1 = 36 𝑛1 = 36 

  

a) Qual É A Conclusão Ao Nível De Significância De 5% De Probabilidade?. Dado: 𝑍
[
0,05

2
]
= ± 1,96. 

É obrigatório os cinco procedimentos completos do teste de hipótese. 

b) Construa E Interprete O Intervalo De Confiança Com 95 % De Probabilidade Para A Produtividade 
Média (μ) Do híbrido QUALIMAX. É obrigatório os três procedimentos completos do intervalo de 
confiança. 

 

583) A Equação De Regressão Linear Simples A Seguir, Modela O Ajuste Entre O Peso de Ovos Em 
Gramas (g) De Galinhas Poedeiras Da Raça LEGORNE (Y) Em Função Da Idade Dessas Galinhas Em 
Meses. Estes Dados Foram Coletados Por Um Estudante De Medicina Veterinária Da UFRM Em Natal, 
RN Em 2018. 

�̂�𝑖 = 0,1400 + 2,3000𝑋𝑖; n=6 

Pede-se: 

a) Interprete Os Valores Dos Coeficientes Linear Da Equação  E Do Coeficiente de Regressão Ou 

Angular  . Construa o gráfico adequado; 

b) Interprete O Valor Do Coeficiente De Determinação Do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que Ele É 
De 97,42%;  

c) Trace A Curva Da Equação Ajustada Num Gráfico Em Um Sistema De Eixo Cartesiano, Sabendo-
se Que Os Valores De X São {2; 4; 6; 8; 10; 12}, Ou Seja n = 6; 

d) Use a Reta de Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar o Peso Médio dos Ovos Em Gramas, 
Para Uma Idade De 2,5 Meses. 

 

584) Encontre, Estime, Ajuste Ou Obtenha Uma Equação De Regressão Linear Simples Para Modelar 
A Relação Funcional Entre A Produtividade Leiteira de 10 Vacas da Raça JERSEY (Y) Em Quilogramas 
por Dia (kg/dia), Em Função Da Aplicação De Quantidades De Doses de Ração Proteica (X) Ou Níveis 
De Ração Rica Em Proteína em Quilogramas (kg). Estes Resultados Foram Obtidos Em Um Ensaio 
Aleatório Conduzido Por Um Aluno De Zootecnia Da UFRN Em Natal, RN em 2019. 

  

( )â

( )b̂
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Doses De Ração Proteica em kg (X) 

 

Produtividade de Leite (Y) 

Em kg/dia 

  6 40 

10 44 

12 46 

14 48 

16 52 

18 58 

22 60 

24 68 

26 74 

32 80 

∑𝑋𝑖

10

𝑖=1

= 180 ∑𝑌𝑖

10

𝑖=1

= 570 

Dados: n = 10; V=10-2=8;  ∑ 𝑋𝑖
210

𝑖=1 = 3816; ∑ 𝑌𝑖
210

𝑖=1 = 34124; ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗
10
𝑖=1 = 11216, �̄� =

180

10
=

18 𝑡/ℎ𝑎; �̄� =
570

10
= 57 𝑡/ℎ𝑎; 𝑆[�̂�] = √0,01 = 0,10 e 𝑡

[8;
0,05

2
]
= ± 2,306. 

Pede-se: 

a) Trace A Reta Ajustada Num Gráfico Adequado; 
b) Ajuste A Equação Da Reta De Regressão Linear Simples, E Interprete Os Valores Dos Coeficientes 

Linear Da Equação  E Do Coeficiente De Regressão Ou Angular . Trace O Gráfico Adequado 

Para Representar Tais Coeficientes; 
c) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que O Valor 

Obtido Foi De r2 = 97,10 %;  
d) Teste Usando O Teste “t” De “Student” A 5% De Probabilidade A Significância Da Regressão; 
e) Use A Reta De Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar A Produtividade Leiteira Média Das 

Vacas Jersey Para Uma Dose De Ração De 20 Quilogramas. 
 

585) A Tabela Abaixo Representa Uma Distribuição De Frequências Ou Seriação Da Variável 
Quantitativa Contínua “X” Preço de Óleo Diesel Comum Coletados Em 48 Postos Revendedores de 
Combustíveis no Estado do Rio Grande do Norte, Cujos Dados Foram Obtidos Em Um Levantamento  
Coordenado Na Uferzam Em Mossoró-RN, Em Janeiro de 2019. Baseado Nestes Dados Responda Os 
Itens A Seguir.  
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classes de preços 

(dolares) 

fi 

número de 
postos 

𝑓𝑎𝑐. ↓ xi xi fi (𝑋𝑖
− �̄�) 

(𝑋𝑖
− �̄�)2 

(𝑋𝑖 − �̄�)
2𝑓𝑖 

[1,00----------1,04)   4       

[1,04----------1,08)   6       

[1,08----------1,12) 10       

[1,12----------1,16) 15       

[1,16----------1,20)   8       

[1,20----------1,24)   5       

total 48 ------- -------  ------- -------  

 

a) determine o valor do preço médio do óleo diesel comum ou seja, de x, interprete o valor encontrado; 
b) calcule o valor do preço médiano do óleo diesel comum isto, é, de x, interprete o valor encontrado; 
c) obtenha o valor do desvio padrão de x,  interprete o valor encontrado; 
d) determine o valor do coeficiente de variação de x, interprete o valor encontrado; 

e) calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − 1,20)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 = 

f) calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − �̄�)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 =  

g) qual é a menor soma de quadrados? a da questão 1.5 ou a da  questão 1.6? justifique a sua resposta. 

 

586) A Tabela Abaixo Representa Uma Distribuição De Frequências Ou Seriação Da Variável 
Quantitativa Contínua “X” Peso Em Gramas (g) de 20 Filhotes de Camundongos da Linhagem SWISS, 
Cujos Dados Foram Obtidos Em Um Levantamento  Coordenado na Uferzam em Mossoró-RN, em 
julho de 2019. Baseado Nestes Dados Responda Os Itens A Seguir.  

 

Classes de Pesos 

(Gramas) 

fi 

Número de 
Filhotes de 

Camundongos 

𝑓𝑎𝑐.
↓ 

Xi Xi fi (𝑋𝑖
− �̄�) 

(𝑋𝑖
− �̄�)2 

(𝑋𝑖 − �̄�)
2𝑓𝑖 

[19,2------19,5) 1       

[19,5------19,8) 2       

[19,8------20,1) 8       

[20,1------20,4) 4       

[20,4------20,7) 3       

[20,7------21,0) 2       

Total 20 -----
-- 

------
- 

 ------- -------  
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a) Determine o valor do peso médio dos camundongos, ou seja, de x, interprete o valor encontrado;  
b) Calcule o valor do peso mediano dos camundongos, isto, é, de x, interprete o valor encontrado; 
c) Obtenha o valor do desvio padrão de x,  interprete o    valor      encontrado; 
d) Qual é o valor do coeficiente de variação de x, interprete o valor encontrado; 

e) Calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − 20)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 = 

f) Determine a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − �̄�)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 =  

 

587) Em um rebanho bovino, 10% (p=0,10) dos animais estão com Brucelose. Toma-se uma amostra ao 

acaso de cinco (5) animais. Qual é a probabilidade de.(USE A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL). 

a) nenhum animal estar doente? 
b) todos os animais estarem doentes 

  

588) Numa clínica veterinária, ocorrem em média 12 (=12) consultas por hora de criadores de uma 
região do RN. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma pessoa procure os especialistas durante 
um período de uma hora? ( USE A DISTRIBUIÃO DE POISSON). 

 

589) A distribuição dos pesos de coelhos criados numa granja pode muito bem ser representada por uma 

distribuição normal, com média (=5) de 5 kg e desvio padrão (=0,8) de 0,8 kg. Um abatedouro 

comprará 5000 coelhos.(USE A DISTRIBUIÇÃO NORMAL). 

a) Determine o limite de peso dos 10% mais pesados; 
b) O número de animais esperados nesta classificação. 
 

590) Sabendo-se  que  X  e  Y  são  variáveis  aleatórias independentes e que E(X) = 5, V(X) = 2, E(Y) 
= 8 e V(Y) = 3. Achar: 

 a) E (X + Y) 

 b) E (X  - Y) 

 c) V (X + Y) 

 d) V (X  - Y) 

 

591) Suponha que, quanto a tolerância, 12% dos animais de uma raça são resistentes à ingestão de certa 
erva. Se uma amostra de 10 animais ingerirem esta erva, qual a probabilidade de: 

 a) Pelo menos um sobreviver? 

 b) No máximo dois sobreviverem?  

 

592) O número de partículas gama, emitidas por segundo, por certa substância radiativa é uma variável 

aleatória com distribuição de Poisson com  = 3,0. 

a) Se um instrumento registrador torna-se inoperante quando há mais de 4 partículas emitidas por 
segundo. Qual a probabilidade de isto acontecer em qualquer dado segundo? 

b) Qual a probabilidade de não haver nenhuma emissão de partícula gama em qualquer dado segundo? 

 

593) As produções de leite de vaca da raça holandesa têm por média 6 litros diários e um desvio padrão 
de 1,5 litro, distribuídas normalmente. 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 163 / 
/ 163 / 

a) Qual é a produção leiteira que o proprietário deve tomar como base para ordenhar, somente os 5% 
das vacas mais produtivas? 

b) Qual é a porcentagem de vacas que produzem menos de 3 litros?  

 

594) Seja “X” a variável aleatória discreta número de ramificações por colmo na cultura da cana-de-
açúcar, cuja distribuição de probabilidades é dada por: 

    X P (X) X .P (X) X2  X2 .P (X) 

    0 0,1     

    1 0,2     

   2 0,3     

   3 0,2     

   4 0,1     

   5 0,1     

Soma: 1,0     

Pede-se: 

a)  Calcular o número médio de ramificações por colmo [E(X)]; 
b)  Calcular a variância de X [Var(X)]; 
c)  Calcular E(4X). 
 
595) A experiência mostra que em geral, 80% (p=0,80) dos ratos que ingerem o raticida “matarato” 
morrem. Se num experimento semelhante aplicou-se o raticida num lote de 5 ratos, qual a probabilidade 

de que (Use a distribuição binomial).  

a)  Morram todos? 
b)  Morram três? 
c)  Morram pelo menos dois? 
 

596) Supondo-se que durante o abate de suínos, em um determinado frigorífico do oeste potiguar, o 
número de suínos descartados pelo serviço de inspeção federal seja uma variável aleatória de “Poisson” 

com média (=3) de 3 animais por dia. Pergunta-se, qual a probabilidade de serem descartados.  

a) Quatro suínos por dia? 
b) Pelo menos 2 suínos por dia? 
 

597) Foi realizado um estudo sobre a altura de plantas de milho de certo Híbrido, observando-se que ela 
se distribui normalmente com média 2,20 m e desvio padrão de 0,20 m. Numa população de plantas de 
milho qual a porcentagem (Probabilidade) de plantas com alturas. 

a)  Entre 2,15 m e 2,25 m; 
b) Acima de 2,30 m. 
 

598) Os dados abaixo foram colhidos na zona rural do município de Lages, RN de uma amostra de aves 
de rapina[Gavião Real, também conhecido como harpia da espécie Harpia harpyja] onde estudou-se o 
tempo, em dias, que os filhotes levavam para abandonar o ninho: 
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Classes 

(Tempo em dias) 

fi 𝑓𝑎𝑐. ↓ Xi Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi 

[  5---------10) 14 14   7,5 105,00 56,25 787,50 

[10---------15) 16 30 12,5 200,00 156,25 2500,00 

[15---------20) 18 48 17,5 315,00 306,25 5512,50 

[20---------25) 15 63 22,5 337,50 506,25 7593,75 

[25---------30)  7 70 27,5 192,50 756,25 5293,75 

Total 70 -------- -------- 1150 -------- 21687,50 

 

Determine: 

a) O tempo médio (𝑋); 
b) O valor da mediana da distribuição (Md); 
c) Calcule a moda da série de dados (Mo); 
d) Calcule O desvio Padrão da distribuição(S); 
e) Calcule O Coeficiente de Variação dessa série numérica (C.V.); 
f) Os gráficos histograma, polígono de frequências simples e acumalados, para frequências absolutas e 

porcentuais, box plot, ramo e folhas e o resumo dos cinco números. 
 

599) Considere o seguinte espaço amostral ou espaço de resultados [S]:  

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, e os eventos: A = {1, 2, 7}; B = {2, 3, 4} e C = {6}. 

Determine: 

a) 𝑃(𝐴𝐶);  

b) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐶);  

c) 𝑃(𝐵𝐶 ∩ 𝐶𝐶);  

d) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶); 

e) 𝑃(𝐵/𝐴).         

 

600) Consideremos a variável aleatória X = Número de suínos fêmeas (porcas) da raça WESSEX em  
uma ninhada de seis filhotes. Sua distribuição de probabilidade é dada por:  

 

Xi P(Xi) 

0 0,02 

1 0,09 

2 0,23 
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3 0,32 

4 0,23 

5 0,09 

6 0,02 

Soma 1,00 

 

a) Faça o gráfico da distribuição; 
b) Qual é a probabilidade de as porcas estarem em minoria, especificamente, a probabilidade de menos 

de duas fêmeas? P(X < 2); 
c) Qual é a probabilidade de as porcas não estarem em minoria, ou seja, a probabilidade de ao menos 

duas fêmeas? P(X ≥ 2). 
 

601) Considere um experimento Binomial com dois ensaios, ou seja, n = 2 e P = 0,40. 

a) Encontre a probabilidade de pelo menos um sucesso ocorrer, ou seja. [P(X ≥ 1)]; 
b) Encontre o valor esperado ou média da variável aleatória X, isto é:  [E(X)]; 
c) Determine a variância de X, ou seja, [Var(X)]; 
d) Calcule o valor do desvio padrão de X, ou seja, [DP(X)=σX].  

(Utilize a Distribuição BINOMIAL). 

 

602) Um estudo feito no hospital veterinário da Uferzam, levou a que se admitisse que o número de 

chegadas para atendimento em um período de 15 minutos é uma variável aleatória discreta 𝑋, com 

distribuição de probabilidade de Poisson com média 𝜆 = 2 . Determine: 

a) P(X ≥ 1); 

b) P(X < 2); 

c) P(2 ≤ X ≤ 4).  

(Utilize a Distribuição de POISSON) 

 

603) Suponha que 𝑋 seja uma variável aleatória contínua normalmente distribuída com parâmetros 

𝜇 𝑒 𝜎. Empregando a tabela da distribuição normal padronizada [𝜇 = 0 𝑒 𝜎 = 1], utilize a tabela de 
probabilidades desse modelo de distribuição teórica, e determine as seguintes áreas (probabilidades) sob 

essa curva. 

a) 𝑃[𝑋 < 𝜇]; 

b) 𝑃[𝜇 − 2𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 2𝜎]; 

c) 𝑃[𝜇 − 1,96𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 1,96𝜎]; 

d) 𝑃[𝜇 − 𝜎 < 𝑋 < 𝜇 + 2𝜎]; 

e) 𝑃[|𝑋 − 𝜎| > 3𝜎]. 
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604) Para determinar qual de duas cultivares de melão pele de sapo (Cucumis melo L.) é mais produtiva, 
o centro de pesquisas em agricultura Pesquisa Brasil selecionou oitenta áreas de terra. Essas áreas estão 
localizadas em uma região recomendada para a produção de melão no estado do Rio Grande do Norte. 
Cada área é totalmente homogênea e foi dividida em duas partes, aleatoriamente foram semeadas as duas 

cultivares, uma em cada parte da área. As produções, kg/ha, foram as seguintes: 

{
𝑛1 = 40, 𝑋1 = 2768,25, 𝑆1 = 435,18

𝑛2 = 40, 𝑋2 = 3400,75, 𝑆2 = 635,48
 

 

Podemos concluir que a cultivar de trigo Cep 18 – Cavera (n2) é mais produtiva que a cultivar Cep - 15 

Batouí (n1). (utilize um nível de significância α = 0,05). Onde −𝑍[0,05] = −1,645. 

 

605) Um experimento foi conduzido a fim de comparar as mudanças observadas no teor de colesterol 
do sangue (mg/100ml de plasma) após o tratamento com dois produtos, A e B. As observações foram 
feitas em 10 coelhos da raça Nolfox muito semelhantes. Foi feito o sorteio dos tratamentos. 

{𝑛1 = 5, 𝑋1 = 17,2, 𝑆1 = 2,77; 𝑛2 = 5, 𝑋2 = 20,4, 𝑆2 = 3,36. Teste a hipótese de que não há 

diferença entre os dois produtos. (utilize um nível de significância de 5%). Dado 𝑡 
[8; 

0,05

2
]
 = ± 2,306. 

 

606) Um relatório da companhia estatal SUDENOR afirma que P = 40 % de toda a água obtida, através 
de poços artesianos no Nordeste Brasileiro, é salobra. Há muitas controvérsias sobre essa informação, 
alguns dizem que a proporção é maior, outros que é menor. Para diminuir as dúvidas, n = 400 poços 
foram sorteados e observou-se, em X = 120 deles, água salobra. Qual será a conclusão ao nível de 5 % 

de significância?.  

 

607) O que representa o coeficiente de regressão[�̂�] numa equação de regressão linear simples descrita 

por �̂�𝑖 = 3,0 + 1,8𝑋𝑖 , onde “Yi” representa a produção leiteira em quilogramas por dia de um rebanho 
de n = 20 cabras leiteiras da raça Toggenburg exploradas em uma criação na zona rural do município de 
Lages, Rn e “Xi” a quantidade de ração balanceada rica em Cálcio, consumida diariamente pelos animais 
e expressa em gramas por dia.  

 

608) Para se comparar dois tipos de ração à base de milho na engorda de suínos da raça Landrace, um 
pesquisador da UFERZAM obteve os dados a seguir. Concluir se as rações ensaiadas são iguais, a 1% de 

significância. 

 {𝑛1 = 34, 𝑋1 = 15,7 𝐾𝑔; 𝑆1 = 3,8 𝐾𝑔, 𝑒 {𝑛2 = 38, 𝑋2 = 18,6 𝐾𝑔; 𝑆2 = 2,3 𝐾𝑔.  

Dado 𝑍
[
0,01

2
]
= ± 2,58. 

 

609) Um estudo é realizado para determinar a relação entre uma certa droga e certa anomalia em embriões 
de frango de corte da raça Plymouth. Para tanto injetou-se n = 50 ovos fertilizados com a droga no quarto 
dia de incubação. No vigésimo dia de incubação, os embriões foram examinados e X = 7 apresentaram 
a anomalia. Suponha que se deseja averiguar se a proporção verdadeira é inferior a 25 % com um nível 
de significância de 0,05. Qual é a conclusão? 

Dado 𝑍[0,05] = −1,645. 
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610) Uma equação de regressão linear simples foi ajustada para modelar a produtividade de capim elefante 
(Pennisetum purpureum) em Kg/ha em função da quantidade de adubo nitrogenado em Kg/ha lançado 

neste plantio, cujo resultado foi �̂�𝑖 = 2,3 + 1,9𝑋𝑖. Interprete: a) O coeficiente linear da equação da reta 

[�̂�] e b) O coeficiente de regressão dessa função[�̂�].  

 

611) Seja S = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}. Considere os elementos dos seguintes subconjuntos 
(eventos) de S. A = {a: a é exatamente divisível por 8} = {40, 80}; B = {b: b é exatamente divisível por 

4} = {20, 40, 60, 80, 100}; C = {c: 
𝑐

10
 é um número primo} = {20, 30, 50,70}; D = {d: 

𝑑

10
 é um número 

ímpar} = {10, 30, 50, 70, 90}; E = {e: 
2

3
.  𝑒 ∈  𝑆 } = {20, 40, 60}. Utilizando os eventos definidos 

anteriormente liste os pontos amostrais dos eventos abaixo e determine suas respectivas probabilidades. 

a) 𝐵𝑐 ; 
b) (𝐴 ∪ 𝐵); 
c) (𝐴 ∩ 𝐵); 
d) (𝐴 ∩ 𝐶); 
e) (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ 𝐸; 

f) (𝐷 ∪ 𝐸) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶); 
g) (𝐷 ∪ 𝐵); 
h) (𝐶 ∩ 𝐸); 
i) (𝐴 ∪ 𝐵)𝑐 ; 
j) (𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐). 

 

612) Numa População de Perus (Meleagris galopavo) explorados no Estado do Rio Grande do Norte, 
durante o ano de 2009, a probabilidade de infecção da doença Gripe Aviária é de P = 60% = 0,60. 
Pesquisadores da UFERZAM examinaram um lote ao acaso de n = 5 Aves. Pergunta-se:  

a) Qual é a probabilidade de que nenhum Peru esteja contaminado? [P(X = 0)]; 
b) Qual é a probabilidade de que pelo menos um animal tenha contraído a enfermidade? 
c) [P(X ≥ 1)]. 
d) Qual é o número Médio de Aves Infectadas num lote de n = 1000 Aves escolhida por sorteio, e 

examinadas “in loco”. [E(X)] 
(Utilize a Distribuição BINOMIAL). 

 

613) O número de Animais de Grande Porte que dão entrada no atendimento do Hospital Veterinário 
da Uferzam, é bem descrito como uma variável aleatória discreta com Distribuição de POISSON  de 

Média 𝜆 = 3 Animais por semana.  

a) Qual é a Probabilidade de que sejam atendidos 2 animais por semana? [P(X = 2)]; 

b) Qual é a Variância do Número de Animais Atendidos. 

 (Utilize a Distribuição de POISSON). 

 

614) Um Morador da Cidade de Mossoró, RN, leva sua cadela da raça FILA BRASILEIRO ao veterinário 
da UFERZAM, e descobre através de um exame de ultrasonografia que ela está grávida com uma ninhada 
de 8 filhotes (n = 8). Sabendo-se que a probabilidade de nascer um filhote macho é igual a probabilidade 
de nascer um filhote fêmea a qual é igual a 50% (P = 0,50), então responda: 
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a) Qual é a probabilidade de que exatamente 3 dos filhotes sejam fêmeas? [P(X = 3).  
b) Qual é a probabilidade de que existam um número igual de machos e fêmeas?  
[P(X = 4) = P(Y = 4)]. 
(Utilize a Distribuição BINOMIAL). 

 

615) Um investigador da Emparnam-RN, está interessado no número de ovos depositados por uma 
espécie de pássaro (A AVOANTE Zenaida auriculata) que é uma pomba campestre. Na primavera, ele 
procura e acha 80 ninhos. O número médio de ovos por ninho foi 3,8 e a variância foi 3,1. Porque a 
variância é aproximadamente igual á média, ele acha que pode ser razoável descrever o número de ovos 
por ninho como tendo uma distribuição de  Poisson com média  λ = 3,8.  

a) Se esta realmente representa a distribuição populacional, qual seria a probabilidade de encontrar um 
ninho com mais do que 5 ovos? [P(X > 5)]. 
b) Qual é o desvio padrão do número de ovos depositados?  
(Utilize a Distribuição de POISSON) 

 

616)  A concentração de um poluente denominado CADMO em água liberada por uma fábrica na 
cidade de NATAL, RN, tem distribuição Normal com média igual a μ = 8 ppm e desvio padrão igual a 
σ = 1,5 ppm. Qual é a probabilidade, de que num dado dia, a concentração do poluente exceda o limite 

regulatório de X=10 ppm? [P(X > 10)]. 

(Utilize a Distribuição NORMAL).  

    

617) Dois laboratórios o Alfa e o Beta determinam a quantidade de cloro de amostras de água tomadas 
ao mesmo tempo e local em cada dia, em dois tanques de criação de camarão da Malásia (Macrobrachium 
rosenbergii), na Cidade de Mossoró, RN, em maio de 2010. Existe evidência suficiente nos resultados 
para afirmar que ocorra diferenças significativas entre os dois laboratórios (diferenças entre as duas 
médias populacionais)? (utilize um nível de significância α = 0,05). Escreva uma conclusão. Dado, 

𝑡 
[12; 

0,05

2
]
 = ± 2,179. 

 

    laboratório Dias 

1 2 3 4 5 6 7 

A 1,15 1,86 0,75 1,82 1,14 1,65 1,90 

B 1,00 1,90 0,90 1,80 1,20 1,70 1,95 

 

{
𝑛𝐴 = 7; 𝑋𝐴 = 1,467; 𝑆𝐴 = 0,451; 𝑆𝐴

2 = 0,203

𝑛𝐵 = 7; 𝑋𝐵 = 1,493; 𝑆𝐵 = 0,446; 𝑆𝐵
2 = 0,199 

 

 

. 

618) Um Laboratório Médico Veterinário LABMOSSORÓ, afirma que um novo medicamento de 
combate a doença SARNA CANINA é de qualidade superior ao até então produto existente, que é de 
80% eficaz na cura desta doença. Examinada uma amostra aleatória de n = 300 Cães que sofriam da 
doença, constatou-se que X = 249 ficaram curados com o novo medicamento. Fixado um nível de 
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significância em 5 %, teste a afirmação da organização. Use um nível de significância de α = 0,05. Dado 

𝑍 [0,05]  = + 1,645. 

 

619) Qual é a correspondência entre um intervalo de confiança e um teste de hipótese? 

 

620) Uma Nova Espécie de TRIGO (Triticum aestivum, L. Monocotiledonae, Gramínae) Desenvolvida 
em Laboratórios será Testada quanto a sua Produtividade, em Comparação com a Espécie Tradicional, 
no Estado do Paraná, Durante a Safra de 2011. Dados do Governo Estadual revelam que a Produtividade 
Média de Lavouras que se Utilizam da Espécie Tradicional é de 25 ton/ha. A Produtividade de uma 
Fazenda é uma Variável Aleatória Normalmente Distribuída. Dezesseis Fazendas (n =16) foram 
preparadas para a avaliação da nova Espécie. Qual seria o seu parecer sobre a nova espécie se, em seu 
Experimento você observasse na amostra “n” uma Média de 28 ton/ha e uma Variância de 12 ton/ha2. 

Utilize um nível de significância de 5 % [α = 0,05]. Dado 𝑡[15;0,05]  = + 1,753. 

 

621) Um Experimento foi conduzido a fim de comparar as mudanças observadas no teor de colesterol 
do sangue (Mg/100 ml de plasma) após o tratamento com dois produtos, A e B. As observações foram 
feitas em 10 coelhos da Raça NOLFOK muito semelhantes. Foi feito o sorteio dos tratamentos. Teste a 
hipótese de que as duas médias são iguais, ou seja de que não há diferença entre os dois produtos. (utilize 

um nível de significância α = 0,05). Escreva uma conclusão. Dado, 𝑡 
[8; 

0,05

2
]
 = ± 2,306 

 

Produtos Coelhos 

A 15 22 17 16 16 

B 16 20 19 22 25 

 

{
𝑛𝐴 = 5; 𝑋𝐴 = 17,2; 𝑆𝐴 = 7,700; 𝑆𝐴

2 = 2,775

𝑛𝐵 = 5; 𝑋𝐵 = 20,4; 𝑆𝐵 = 3,362; 𝑆𝐵
2 = 11,303 

. 

 

622) Considere dois Eventos Aleatórios A e B tais que: 𝑃(𝐴) =
1

4
;  𝑃(𝐵/𝐴) =

1

2
  𝑒  𝑃(𝐴/𝐵) =

1

4
;  

Pergunta-se: 

a) Os Eventos A e B são Mutuamente Exclusivos?; 
b) Os Eventos A e B são Independentes?; 

c) Calcule 𝑃(𝐴𝐶/𝐵𝐶) =  
 

623) Sabendo-se que de uma variável quantitativa discreta obtiveram-se os seguintes resultados, 
determine:  

a) A Média Aritmética Simples (𝑋); 

b) A variância dos dados (𝑆2); 

c) O Erro Padrão da Média (𝑆(𝑋)); 

d) O Coeficiente de Variação (C.V.). 
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onde n = 5; ∑ 𝑋𝑖
5
𝑖=1 = 50; ∑ 𝑋𝑖

25
𝑖=1 = 600. 

 
624) A probabilidade da ocorrência de Cegueira em Cavalos da Raça ÁRABE no Estado do Rio Grande 
do Norte, nos últimos 40 anos é de P = 7% (0,07). Um médico veterinário examina uma amostra aleatória 
de n = 12 animais. Pergunta-se  

a)  Qual é a probabilidade de que ocorra essa doença a no máximo um animal? [P(X ≤ 1)]; 

b) Qual é a probabilidade de que mais do que um animal apresente tal anomalia? [P(X > 1)]; 

c) Qual é o número Médio de animais que devem apresentar essas doença? [E(X)]. 

(Utilize a Distribuição BINOMIAL). 

 

625) O número de Plantas gramíneas tóxicas por hectare que ocorrem em áreas de pastejo bovino no 

Nordeste do Brasil, é uma variável aleatória discreta de Poisson, com uma média de ocorrência de 𝜆 =
4,5 plantas por hectare. Pede-se:  

a) Qual é a Probabilidade de que encontremos pelo menos uma planta tóxica por hectare? [P(X ≥ 1)]; 
b) Qual é a Probabilidade de se contarem mais de uma planta tóxica em dois hectares examinados? 
[P(X > 1)]; 
c) Qual é o valor do desvio padrão do Número de Plantas tóxicas?. 
(Utilize a Distribuição de POISSON). 

 

626) A produção leiteira em rebanhos caprinos da raça SAANEN no Estado do Rio Grande do Norte, 
é uma variável aleatória contínua normal com média de μ = 3,8 Kg/dia  e com um  desvio padrão de  σ 
= 0,8 Kg/dia . Uma matriz leiteira é escolhida ao acaso. Pergunta-se: 

Qual é a probabilidade desse animal produzir pelo menos 4,0 Kg de leite/dia? [P(X ≥ 4,0]. 

Qual é a produção X que delimita os 10% das matrizes mais produtivas? 

(Utilize a Distribuição NORMAL) 

 

627) Cite duas vantagens da amostragem em relação ao censo. 

 

628) Defina o que é amostra aleatória simples [AAS]. 

 

629) Um pesquisador da EMBRAZAM, afirmou que a produtividade média anual de Palma Forrageira 
(Opuntia Ficus – Indica Mill) no Estado do Rio Grande do Norte é de 15 toneladas de matéria seca por 
hectare. Deve ser realizado um teste de hipótese para verificar se essa afirmação está correta. Foram 
coletadas aleatoriamente uma amostra de 38 produtividades em diferentes propriedades no Estado do 

Rio Grande do Norte, obtendo-se 𝑋 = 13,75 toneladas/ha/ano,𝑆 = 2,25 toneladas/ha/ano. Faça o 

teste a 1% de Significância. Dado: 𝑍 [0,01]  = −2,33 

 

630) Um experimento aleatório consistiu em comparar a produção leiteira média diária de cabras das 
raças SAANEN e ALPINA expressas em litros por dia, para tanto foram selecionados aleatoriamente 
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dados de lactações em diferentes propriedades, durante o ano de 2010 no estado do Rio Grande do 
Norte.  Use um nível de significância de α = 0,10.. Os dados obtidos foram:  

Raça SAANEN: 𝑛1 = 35; 𝑋1 = 3,05; 𝑆1 = 0,45; 

Raça ALPINA: 𝑛2 = 38; 𝑋2 = 2,86; 𝑆2 = 0,29 .  

Dado 𝑍 
[
0,10

2
]
 = ± 1,645 

631) A empresa NUTRIL do ramo de nutrição animal afirma que o nível médio de energia 
metabolizável se suas rações para cães é de 4,20 Mcal/Kg de matéria seca (MS). Deve ser realizado um 
teste de hipótese para verificar se essa afirmação está correta. Acredita-se que o valor médio seja menor. 
Foram coletadas aleatoriamente e analisadas uma amostra aleatória de ração com 31 observações, 

obtendo-se 𝑋 = 4,12 Mcal/Kg de MS e um Desvio padrão de 𝑆 = 0,309Mcal/Kg de MS. Faça um 

teste a 1% de significância. Dado: −𝑍 [0,01]  = −2,33 

 

632)  Um experimento aleatório consistiu em comparar os pesos vivos médios ao abate em 
quilogramas, de ovinos das raças MORADA NOVA e SANTA INÊS, para tanto foram selecionados 
aleatoriamente dados de pesos vivos em diferentes propriedades, durante o ano de 2009 no Estado do 
Rio Grande do Norte.  Use um nível de significância de α = 0,05. Os dados obtidos foram:  

 Raça MORADA NOVA SANTA INÊS: 𝑛1 = 45; 𝑋1 = 30,3; 𝑆1 = 5,79; 

 Raça SANTA INÊS: 𝑛2 = 42; 𝑋2 = 28,0; 𝑆2 = 4,65 .  

 Dado: 𝑍 
[
0,05

2
]
 = ± 1,96 

 

633) Num Rebanho de Gado Bovino da Raça GIR Explorado no Estado do Rio Grande do Norte, 
Durante o Ano de 2010, Estimou-se a Doença Brucelose Através de Uma Amostra de 200 cabeças, 
Observando-se 30 Animais Doentes, ou Seja, a Probabilidade de Ocorrer a Enfermidade é Dada Por 

�̂� =
30

200
= 0,15 = 15%. Um Médico Veterinário Escolhe Ao Acaso Cinco Animais (n = 5) Para Exame. 

Qual é a Probabilidade de Ocorrer:  

a) Nenhum Animal Doente? [P(X = 0)]; 
b) Pelo Menos Um Animal Doente? [P(X ≥ 1)]; 

c) Qual é o Valor do Desvio Padrão do Número de Animais Doentes? [DP(X)=𝜎[𝑋]]. 
 (Utilize a Distribuição BINOMIAL). 

 

634) O Número Médio de Plantas Daninhas (invasora) Conhecida Por Arroz Vermelho (Oryza sativa L) 

que Ocorrem em Arrozais no Estado do Rio Grande Norte é de 10 Plantas/hectare (𝜆 = 10). Um 
Agrônomo Examinou Uma Grande Plantação no Oeste do RN, Responda. 

a) Qual é a Probabilidade Dele Encontrar no Máximo Uma (1) Planta Invasora Por Hectare [P(X ≤ 1)]; 
b) Qual é a Probabilidade Dele Encontrar Apenas Duas (2) Plantas por Hectare? [P(X = 2)]; 

c) Qual é o Valor do Desvio Padrão do Número de Plantas Invasoras? [DP(X)=𝜎[𝑋]]. 
 (Utilize a Distribuição de POISSON). 

 

635) Cite Duas Propriedades ou Características da Distribuição Normal Ou Gaussiana (em forma de 
SINO)  
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a) 

b) 

 

636) Cite Duas Vantagens da Amostragem em Relação ao Censo. 

a) 

b) 

637) Na Granja São Luiz, Localizada na Cidade de Mossoró, RN, n = 500 Galinhas Poedeiras da Raça 
PLYMOUTH, Apresentaram em 2011 Quanto ao Peso Médio dos Ovos em Quilogramas, Dados Com 

Distribuição Normal ou Gaussiana. O peso Médio do Ovo Corresponde a 62 gramas (g), [𝜇 = 62  𝑔], 
e o desvio Padrão a 6,2 Gramas (g) [𝜎 = 6,2 ⥂  𝑔].Pergunta-se: 

Quantas Aves produzem Ovos Com Peso: 

a) Acima de 70 g; 

b) Entre 65 e 75 g; 

c) Maior que 72 g; 

d) Abaixo de 63 g. 

 

638) Numa Área Cultivada Com Algodão (Gossypium hirsutum L.) em 2012 no Município de Caicó –
RN, Foi Observado Que Dentre 20 Maçãs (frutos) Examinadas, 8 Apresentavam-se Atacadas Pela 

Lagarta Rosada (Pectinophora Gossypiella), ou Seja, �̂� =
8

20
= 0,40 = 40%.Um Engenheiro Agrônomo 

Seleciona n = 10 Maçãs ao Acaso. Responda:  

a) Qual é a Probabilidade de Não se Escolher Maçãs Atacadas? [P(X = 0)]; 

b) Qual é a Probabilidade de Verificar-se no Máximo Uma Maçã Atacada Pela Praga? [𝑃(𝑋 ≤ 1)]; 

c)Qual é o Número Médio de Maçãs Atacadas? [𝐸(𝑋) = 𝜇(𝑋)]; 

d)Qual é o Valor do Desvio Padrão do Número de Maçãs Atacadas? [𝐷𝑃(𝑋) = 𝜎(𝑋)]. 

(Utilize a Distribuição BINOMIAL). 

 

639) Suponhamos Que o Número Médio de Bactérias do Tipo Coliformes do Gênero Escherichia 

Existente Em Cinco Centilitros de Água Coletado Ao Acaso no Leito do Rio Mossoró, é 𝜆 = 5. De 
Análises Feitas Anteriormente Nos últimos 10 Anos, Concluiu-se Que o Número Dessas Bactérias 
Existentes Nesse Ambiente Segue Uma Distribuição Teórica de Probabilidade de POISSON. Sendo 

Assim Calcule:  

a) A Probabilidade De Que em 5 Centilitros Dessa Água Não Existam Bactérias.[P(X = 0)]; 

b) A Probabilidade De Existir Pelo Menos Uma Bactéria Por 5 Centilitros de Água Examinada.? [P(X 
≥ 1)]; 

c) Qual é o Valor do Desvio Padrão do Número de Bactérias do Tipo Coliforme? [DP(X)=𝜎[𝑋]]. (Utilize 

a Distribuição de POISSON). 
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640) Uma Vaca da Raça FRIESIAN é Inseminada no Dia 30 de Novembro de 2012 em Mossoró –RN, 
e Sustenta um Período de Gestação Sem Problemas, ou Seja, Normal. A Duração do Período de Gestação 
em Dias Tem Uma Suposta Distribuição Teórica de Probabilidade Normal ou Gaussiana (Simétrica ou 

em Forma de Sino), Com Média de 278 Dias[𝜇 = 278]. 

a) Qual é a Probabilidade de a Vaca Parir Além dos 278 Dias, Após a Inseminação?    

b) Caso Duas (2) Vacas da Raça FRIESIAN Sejam Inseminadas no Mesmo Dia (e ambas levem a 
Gestação a Termo, Isto é, Até o Final), Qual é a Probabilidade Dessas Duas Vacas Parirem Antes dos 
278 Dias? Ou Seja, Pede-se o Seguinte:   

Item a: 𝑃(𝑋 ≥ 278), Para Uma vaca;  

Item b: 𝑃(𝑋 ≤ 278), Para Duas vacas; 

 

641) A Tabela Abaixo Representa Uma Distribuição de Freqüências Da Variável Quantitativa Discreta 
“X” Número de Ovos Postos Por 250 Insetos Besouro Do Tipo Caruncho do Feijão (Callosobruchus 
maculatus) Durante Sua Vida, Cujos Dados Foram Obtidos Em Um Levantamento Feito Num Ensaio 
Conduzido na Uferzam em Mossoró – RN, em 2012. 

  

Classes 

(Número de Ovos) 

fi 𝑓𝑎𝑐. ↓ Xi Xi fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2 fi f(%) f(%)Ac.↑ 

[10----------14)   4  4   12       48     144    576 1,60 100,0 

[15----------19) 30  34   17     510     289   8670 12,0   98,4 

[20----------24) 97 131   22   2134     484 46948 38,8   86,4 

[25----------29) 77 208   27   2079     729 56133 30,8   47,6 

[30----------34) 33 241   32   1056   1024 33792 13,2   16,8 

[35----------39)   7 248   37     259   1369   9583 2,8     3,6 

[40----------44)   2 250   42      84   1764  3528 0,8     0,8 

Total 250 -------

- 

-------

- 
6170 -------- 159230 100 -------- 

 

Pede-se: 

a) Determine o Número Médio de Ovos (𝑋); 
b) Calcule o Número Mediano de Ovos da Distribuição (Md); 
c) Calcule o Número Modal de Ovos (Mo); 
d) Determine a Amplitude Total (At); 
e) Calcule a Variância (S2); 
f) Calcule o Desvio Padrão (S); 

g) Determine o Erro Padrão da Média[𝑆[𝑋]] ; 

h) Calcule o Coeficiente de Variação de Pearson da Série (C.V.); 
i) Qual é o Número de Besouros que Fizeram Postura de no Máximo 29 Ovos; 
j) Qual é a Porcentagem de Besouros que Colocaram Pelo Menos 20 Ovos.    
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642) Um estudo do comportamento social de capivaras produziu o seguinte resultado. 

 

AMBIENTE COMPORTAMENTO TOTAL 

AGRESSIVO NÃO AGRESSIVO 

RESTRITO 22   5 27 

AMPLO 20 12 32 

TOTAL 42 17 59 

 

Se um animal for selecionado aleatoriamente deste grupo: 

a) Qual é a probabilidade deste animal estar num ambiente restrito? 

b) Se este animal tem um comportamento agressivo, Qual é a probabilidade dele estar num ambiente 
amplo?  Sejam os Eventos Aleatórios:  AG = O animal é agressivo,  NA = O animal é não agressivo, R 
= o ambiente é restrito e A= O ambiente é amplo. 

 

643) Um biólogo pretende demonstrar que o peso médio de uma determinada espécie de coelhos 
(coelhos anões) é superior a 250  gramas (g).      Para tal selecionou aleatoriamente  n = 40 coelhos, tendo 

obtido uma média dos pesos de 𝑋=  255,3  gramas, e um desvio padrão S = 30 gramas.Teste ao nível de 

significância  α = 10 % se o biólogo está certo assumindo a normalidade dos pesos dos coelhos. 𝑍[0,10] =

1,28. 

644) Uma amostra de 10 peixes foi apanhada de um lago “A” e as concentrações 
de chumbo nos peixes foi medida (em partes por milhão){11,5;10,8;11,6;9,4;12,4;11,4;12,2;11,0;10,6;10,
8}.Apanharam–se também 8 peixes num outro lago “B” e mediram-se as 
correspondentes concentrações de chumbo{11,8;12,6;12,2;12,5;11,7;12,1;10,4;12,6}.Assumindo que as 
concentrações de chumbo nos peixes, em ambos os lagos seguem distribuições normais, pode-se afirmar 
que os lagos estão igualmente contaminados com o elemento chumbo?  Use α = 5 %, V = 10+8-2 = 16, 

𝑡
[16;

0,05

2
]= ±  2,120

  

Dados: { nA = 10,  𝑋𝐴 = 11,17 ppm,  SA = 0,86 ppm, 𝑆𝐴
2 = 0,74ppm2, 

  { nB = 8,    𝑋𝐵 = 11,99 ppm,  SB = 0,73 ppm, 𝑆𝐵
2 = 0,53ppm2 

  

645) Os engenheiros florestais afirmam que a altura a que os Eucaliptos chegam aos 20 anos de idade é 
uma variável aleatória normal de média μ = 2 metros. para confirmar selecionou-se uma amostra aleatória 

de n=30 eucaliptos, tendo observado as seguintes alturas.  

X = {0,2; 0,8; 3,6; 1,0; 0,2; 4,3; 3,1; 0,4; 3,3; 3,1; 3,2; 5,3; 1,7; 0,2; 2,8; 0,4; 0,5; 3,0; 1,2; 4,2; 4,8; 3,4; 2,1; 

2,5; 2,4; 2,1; 0,8; 3,5; 1,7; 1,3}. 

Dados: n = 30, 𝑋  = 2,24 m, S = 1,48 m, S2 = 2,20  m2. 

Teste, ao nível de significância de 1 % a conjectura (hipótese) referida, ou seja, que a altura média das 

árvores de eucalipto seja diferente de 2 metros. 𝑍
[
0,01

2
]
= ±2,58. 
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645) Um vendedor  de sementes de milho garantiu a um, agricultor que a proporção de sementes de sua 
marca que realmente chegam a germinar é 95 %. O agricultor desconfia que na verdade esta proporção 
é menor do que a anunciada pelo vendedor. Antes de efetuar uma grande compra, o agricultor comprou 
um pacote com n = 1000 sementes e plantou, observando mais tarde que X = 940 sementes germinaram. 
O resultado do experimento do agricultor confirma sua desconfiança? Utilize um nível de significância α 

= 0,05.  𝑍[0,05] = −1,645 

 

646) Considere um conjunto de n = 4 bezerros prestes a nascer. Supondo que a probabilidade de nascer 

um bezerro macho seja p = 
1

2
, calcule a probabilidade de se ter 0,1,2,3 ou 4 bezerros machos. Faça um 

gráfico da hastes ou bastão para representar a distribuição de probabilidade da variável aleatória “X” 
número de bezerros machos nascidos. 

a) P(X=0) 
b) P(X=1) 
c) P(X=2) 
d) P(X=3) 
e) P(X=4) 
f) O gráfico da distribuição de probabilidade de “X” 
 

647) A variável aleatória discreta “X” representa o número de pés de milho produzidos por metro 
quadrado de terreno. Sabe-se que “X” têm distribuição de Poisson com parâmetro λ = 10 Plantas. 
Considere a variável aleatória “Y” que representa o número de pés de milho nascidos em 2 m2 de 
terreno, isto é “Y”  tem agora distribuição de Poisson com média  E(X) =   μ = λ = 2.10 = 20 Plantas. 

a) Qual é a probabilidade de numa faixa de terreno de 2 m2 nascerem 20 pés de milho [P(X=20]? 
b) De nascerem nenhum pé de milho [P( X = 0)]? 
c) De nascerem pelo menos um pé de milho [P( X ≥ 1)]? 

 

648) Cite quatro (4) características da distribuição NORMAL ou GAUSSIANA. 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

649) A distribuição discreta de probabilidade abaixo mostra a variável aleatória “X” que representa o 
número de tratores agrícolas vendidos por semana na empresa “Brasil Máquinas”. 

 

Número de tratores 
(Xi) 

P(Xi) Xi. P(Xi) Xi
2 Xi

2. P(Xi) 

7 1/20 7/20 49 49/20 

8 1/10 4/5 64 32/5 

9 1/4 9/4 81 81/4 
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10 2/5 4 100 40 

11 3/20 33/20 121 363/20 

12 1/20 3/5 144 36/5 

Soma 1,00 9,65 ---------- 94,45 

 

Determine: 

a) O número médio semanal de tratores vendidos {E [X]}; 

b) A variância do número de tratores vendidos {Var [X]} 

c) P (X ≤ 9) 

 

650) Em uma população de trevos, a probabilidade de ocorrência de uma planta com 4 folhas é igual a P 
= 0,03. (Utilize a Distribuição Binomial). 

a) Qual é a probabilidade de obtermos 2 plantas de 4 folhas em uma amostra de n = 8 indivíduos dessa 
população. {P(X =2)}? 

b)Qual é a probabilidade de obtermos nenhuma planta com 4 folhas na amostra mencionada acima. {P(X 

= 0)}? 

c) E qual é a probabilidade de se obterem pelo menos uma planta com 4 folhas naquela amostra  

acima.{P(X≥1)}?   

 

651)  Uma partida (grande lote) de sementes de trigo tem, em média, 4 sementes de ervas daninhas por 
quilo ( λ = 4 ).Sabendo-se que em um quilo de sementes existem aproximadamente 32.000 sementes, 
qual é a probabilidade de existirem? (Utilize a Distribuição de Poisson) 

a) 8 sementes de ervas daninhas {P(X = 8)}?  

b) 4 sementes de ervas daninhas { P(X = 4) }? 

c) Nenhuma semente de erva daninha {P(X = 0)}? 

 

652) Suponha que o peso de ovos de galinhas da linhagem “Lohmann” seja uma variável com 
Distribuição Normal de média μ = 64,5 g, com um desvio padrão σ = 0,4 g. Calcule a probabilidade de 

se encontrar por acaso, em determinado lote de produção, ovos com peso. 

a) Entre 64,5 g e 65,3 g {P(64,5 ≤ X ≤ 65,3} 
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652) Considere uma variável aleatória “discreta” “T” cuja distribuição de probabilidade é apresentada a 
seguir: 
 

VALORES 
DE T 
“T” 

PROBABILIDADES 

[P(T)] 

(T) . [P(T)] (T)2 (T)2 . [P(T)] 

2 1/10    

3 1/10    

4 4/10    

5 2/10    

6 1/10    

7 1/10    

---SOMA- 1,0    

Determinar: 

a) P(T  6) 

b) A esperança matemática (média da variável aleatória): E(T) 

 

653) A Distribuição Discreta de Probabilidade Abaixo Mostra a Variável Aleatória “X” que Representa 
o Número de Fêmeas de Coelhos da Raça NOLFOK. 

Número de Coelhos Fêmea 
(Xi) 

P(Xi) Xi. P(Xi) Xi
2 Xi

2. P(Xi) 

0 1/8    

1 3/8    

2 3/8    

3 1/8    

Total 1,0  ----------  

 

Determine: 

a) A Esperança Matemática ou O número médio de Coelhos Fêmeas {E [X]}; 

b) A variância do Número de Coelhos Fêmea {Var [X]} 

c) A Probabilidade de Nascer no Máximo Um (1) Coelho Fêmea [P (X ≤ 1)]; 

d) A Probabilidade de Nascer Mais de Três Fêmeas [P (X > 3)]. 

 

654)  Considere um grupo de sete camundongos da Linhagem BRA selecionados de uma população de 
6 a 7 meses de vida num levantamento realizado na UFERZAM, em Mossoró, RN, em 2012. O número 
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de ratos que sofre de Diabetes nessa amostra é uma variável aleatória discreta Binomial com Parâmetros 
n = 7 e P = 0,125.  

a) Qual é a probabilidade de que exatamente dois (2) indivíduos na amostra sofram de diabetes. {P(X = 

2)}? 

b) Qual é a probabilidade de que no máximo um (1) animal sofra de Diabetes. {P(X ≤ 1)}?  

 

655) O Número de Casos de Tétano Registrados na População de Cavalos da Raça Árabe no RN durante 
um único mês do ano de 2012, tem uma distribuição de probabilidade de Poisson com Parâmetro λ = 
4,5 .  

a) Qual é a probabilidade de que exatamente um caso de tétano seja registrado durante um determinado 

mês escolhido ao acaso {P(X = 1)}?  

b) Qual é o Desvio Padrão do número de casos de Tétano registrados [D.P.]? 

 

656) Trace uma Curva da Distribuição Normal [f(x)] e Normal Padrão [f(z)], hachurando a Área que 
delimita uma região sob a curva de no Mínimo - 1 (menos um ) e no Máximo + 1 (mais um) desvio 
padrão da média, sabendo-se que esta área corresponde a 68,27% do total da área da distribuição desta 
variável aleatória contínua. 

 

657) Considere os nascimentos de n = 4 filhotes de coelhos da Raça Nolfok. Nesta raça há um distúrbio 

genético e a probabilidade de nascer fêmea é igual a 𝑃 =
5

8
. Sendo X a variável aleatória discreta número 

de ocorrência de fêmeas e utilizando a Distribuição teórica de Probabilidade Binomial obtenha o seguinte: 

Número de Incêndios 

(Xi) 

P(Xi) NE = (N).[P(Xi)] 

NE=1000 . P(x) 

0   

1   

2   

3   

4   

Soma 1,00 --------------------- 

 

a) A Distribuição de Probabilidade da variável aleatória X; 
 
b) A Média da Variável Aleatória X  com Distribuição Binomial {E [X]}; 
 
c) A Variância da Variável Aleatória X  com Distribuição Binomial {Var [X]}; 
 
d)  O Número Esperado de Ninhadas em uma Amostra de 1000 ninhadas de Tamanho n = 4 

Animais Para Cada Valor da Variável Aleatória X. 
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658) Uma Pesquisa conduzida em 2012 em Mossoró, RN, consistiu em verificar se camundongos com 
Fibrose Cística têm, em Média, um nível Normal de Ferro no sangue igual a camundongos Normais, 
então teste a hipótese Nula de que as médias das duas Populações são Idênticas. Para tanto uma amostra 

de 𝑛1 = 9 camundongos sadios tem nível médio Sérico de Ferro de 𝑋1 = 18,9 𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑙 e desvio Padrão 

𝑆1 = 5,9𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑙; já a Amostra de 𝑛2 = 13 Camundongos com Fibrose Cística tem Nível Médio de ferro 

igual a 𝑋2 = 11,9 𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑙 e um desvio Padrão 𝑆2 = 6,3𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑙. Use α = 0,05: Dado 𝑡
[20;

0,05

2
]
=

±2,086  

659) A Infecção Hepatozoon canis é uma doença canina e é adquirida através da transmissão 
por carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus em áreas urbanas e do gênero Amblyoma em áreas 
rurais, algumas vezes, é contraída por Humanos. Sabe-se que entre os homens infectados a distribuição 
de contagem de células brancas do sangue tem média “μ” e desvio padrão “σ” desconhecidos. Na 
população geral, a contagem média de células brancas no sangue é 7250/mm3. Para uma amostra de n = 

36 pessoas infectadas, a contagem média de células brancas no sangue é 𝑋 = 4767/𝑚𝑚3 e o desvio 
padrão é S = 3204/mm3. Conduza o teste ao nível de significância α = 0,05 = 5 %, de que o número 

médio de células brancas nessa amostra seja inferior a 7250/mm3. Dado: −𝑧[0,05] = −1,645. 

 

660) Construir o Diagrama de dispersão para expressar graficamente a relação entre a idade em dias e o 
conteúdo aquoso de animais bovinos da raça NELORE. Descreva qual é o tipo ou a natureza de 
correlação existente entre as variáveis X e Y. 

IDADE (DIAS) 

Xi 

H2O (%) 

Yi 

  50 77 

150 73 

300 72 

450 70 

600 68 

750 65 

900 62 

 

661) Os níveis elevados de colesterol no sangue não são recomendáveis nem para os homens nem para 
os cães. Como uma dieta rica em gorduras saturadas eleva o nível de colesterol, é natural que os 
cachorrinhos de estimação tenham níveis mais altos de colesterol do que os cães de uma clínica de 
pesquisas veterinárias. Os níveis “normais” de colesterol baseados em cães de clínicas seriam, então, 
ilusórios. uma clínica comparou os seus cães sadios com cachorrinhos de estimação, sadios, trazidos à 
clínica para serem castrados. dão-se a seguir as estatísticas resumos dos níveis de colesterol (miligramas 
por decilitro de sangue). 

Grupo   n   �̄� S 

Cães de estimação           36 193 68 

Cães da clínica                33    174    44 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carrapato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rhipicephalus_sanguineus
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amblyoma&action=edit&redlink=1
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a) Há evidência de que os cães de estimação tenham maior nível médio de colesterol do que os cães da 

clínica? formule Ho e H1 e faça um teste de significância apropriado. indique sua conclusão. use   = 5%  

[ Z(0,05) = 1,645 ]. 

 

662) Assinale com “V” ou “F”, conforme a questão seja verdadeira ou falsa, respectivamente.                     

1 (       ) Em uma amostra aleatória de 400 ratos, 50 deles contraíram câncer após exposição prolongada 
à radiação.Um intervalo de confiança para a verdadeira proporção de ratos com câncer deve ser dado 
por: 

�̂� 1,96√
�̂�(1−�̂�)

𝑛
. 

2 (       ) O número de bovinos mortos por febre aftosa durante um ano na região oeste do rio grande 
do norte e o número de bactérias crescendo em uma placa de ágar com 100 cm3 são exemplos de dado 
estatístico discreto, enquanto os diâmetros em mm dos tomates de uma população de 200 tomates e 
o peso de matéria seca de raiz da cultura da soja, são contínuos. 

3 (       ) O campo de variação do valor da covariância [Cov(X,Y)] e do coeficiente de correlação(r), 
estão compreendidos no campo de -∞   a    +∞. 

4 (       ) Um veterinário está estudando o índice de natalidade em porcos sujeitos à inseminação 
artificial. Para tal, coletou informações sobre a variável número de filhotes nascidos vivos em cada 
uma das 100 inseminações realizadas com o mesmo reprodutor. A tabela abaixo apresenta os 
resultados, onde n: número de filhotes nascidos vivos. 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frequência 
Observada 

1 6 7 23 26 21 12 3 1 

 A partir desses resultados podemos afirmar que essa distribuição de valores pode ser representada 
aproximadamente pelo modelo Binomial, com p=0,50, e n=10. 

5 (       ) Os dois conjuntos de dados abaixo referem-se ao comprimento do corpo, dado em mm, e o 
peso de fêmeas, dado em g, de Penaeus paulensis (Crustácea, Decapoda, Penaidae), respectivamente, 
obtidos nas despescas dos viveiros do Centro de ciências agrárias(CCA) da universidade Federal do Rio 

grande do norte(UFRN). A média e o desvio padrão para cada uma das amostras são:  �̄�𝑐= 29,17 mm,  

�̄�𝑝= 0,21 g. 𝑆𝑐= 4,63mm e 𝑆𝑝= 0,10 g. Sendo assim podemos afirmar que a variabilidade na variável 

peso é muito maior do que na variável comprimento. 

6 (       ) Quando a série é ímpar, e o n é igual a 9, então  a mediana é o valor que ocupa a 5º posição . 

7 (       ) Os planos de amostragem casual simples, sistemática, estratificada e por conglomerados, são 
tipos de técnicas de  amostragens probabilísticas. 

8 (       ) O uso da distribuição binomial baseia-se, dentre outras, na seguinte hipótese: a probabilidade 
de sucesso permanece constante de ensaio para ensaio.  

9 (       ) A área sob a curva normal entre a média e mais ou menos um desvio padrão é igual a  
aproximadamente 68% da cauda da curva. 

10 (       ) A equação de regressão linear simples só deve ser usada para previsões de y, dentro do campo 
de variação dos x observados. 

11 (       ) A média de todas as médias amostrais que podem ser extraídas de uma população é igual ao 
desvio padrão populacional. 
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12 (       ) Um coeficiente de regressão igual a 3,0, indica que a curva da equação da reta intercepta o eixo 
das ordenadas (y) no ponto (0,0; 6,0). 

13 (       ) Dados dois eventos B e C tais que  P(B)=0,60, P(C)=0,30 e p(BC)= 0,20, podemos concluir 
que B e C são independentes. 

14 (       ) Um coeficiente de correlação linear simples de pearson(r) igual a +1 significa que as variáveis 
estudadas tendem a variar no mesmo sentido, isto é quando aumenta ou diminui o valor de uma, 
também aumenta ou diminui o valor da outra. 

15 (       ) Em uma amostra de 300 vacas holandesas produtoras de leite tipo B, foram constatados 15 
casos de mastite subclínica.Suponha que essa amostra seja representativa de uma população de N=3500 
vacas da mesma raça e mantidas em condições similares.podemos afirmar que essa população é infinita. 

16 (       ) Em um experimento foi estudado o peso em gramas de rins de 8 camundongos submetidos a 
dois tratamentos: controle(G1), e com NaCl a 2% na água de beber(G2).Para verificar se existe diferença 

entre os grupos devemos usar o teste t de “Student”, através das seguintes hipóteses Ho: 1=2  contra 

H1: 12. 

17 (       ) Uma droga utilizada em clínica veterinária é considerada eficiente em 60% dos casos, para a 
cura de sarna em cães.Desejando verificar se para as condições locais obtêm-se a mesma proporção de 
curas, um veterinário utiliza a droga no tratamento de 100 cães com a moléstia, obtendo 65 curas.Para 

realizar um teste bilateral a hipótese deve ser Ho: P=60% contra H1: P60%. 

18 (       ) O desvio padrão de uma população é igual a 1,0. O tamanho da amostra se num determinado 

estudo pode-se tolerar um erro de até 0,100 em relação á média, dado que z(
0,05

2
)  =  1,96, deve ser 

igual a 138. 

19 (       ) A Esperança matemática da diferença entre duas variáveis aleatórias, é igual a soma das suas 
respectivas médias. 

20 (       ) Se dois eventos são mutuamente excludentes, então é verdade as sentenças: 

P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B) , e P(A)P(B). 

21 (       ) Ao Aceitar uma hipótese de nulidade a 1% de significância, o pesquisador Fatalmente estará 
aceitando a hipótese verdadeira. 

22 (       ) Para selecionar uma amostra aleatória simples, um pesquisador pode usar diversos dispositivos 
aleatórios, dentre estes a tabela de números aleatórios, e neste caso obrigatoriamente a seleção dos 
dígitos na tabela tem que ser no sentido da leitura das linhas de um livro, para que assim seja dada igual 
chance deles serem escolhidos. 

23 (       ) Sejam A e B eventos complementares, onde P(A)=0,31 e P(Ā)=0,69; então A e B são 
mutuamente exclusivos. 

24 (       ) Um coeficiente de determinação (r2=+090) indica que 90% das variações da variável y são 
explicadas estatisticamente pelas variações da variável x, e que 10% são devidas à influência de outras 
fontes denominadas de causas aleatórias ou residuais ou não explicadas pela regressão. 

25 (       ) Um estimador Û é dito mais eficiente que um estimador Ô quando e somente quando, a sua 
variância [v(Û)] for menor que a variância do Ô [v(Ô)].  

 

663) Considere a variável o tempo (em semanas) de sobrevida de RATOS com câncer induzido 
experimentalmente, dado na Tabela a seguir (distribuição de freqüências com dados agrupados sem 

intervalos de classes). 
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Xi 

Tempo de 
sobrevida(semanas) 

fi 

Número de 
ratos 

Fac. Xi fi Xi
2 Xi

2 fi 

           3 1    1   3   9   9 

           5 3   4 15 25 75 

           6         10 14 60 36 360 

           7 5 19 35 49 245 

           8 4 23 32 64 256 

           9 1 24   9  81    81 

          30 1 25 30         900 900 

SOMA:  ⎯ 25 ⎯ 184 ⎯ 1926 

 

 Pede-se: 

a) Qual o tipo de variável estudada nesse experimento; 
b) A média aritmética; 
c) A mediana; 
d) A moda; 
e) A amplitude total; 
f) A variância; 
g) O desvio padrão; 
h) O erro padrão da média; 
i) O coeficiente de variação (C.V.); 
j) Qual o tipo de gráfico recomendado para representar essa distribuição de valores: O gráfico em 

Hastes (Bastão) ou o Histograma de frequências. 

 

664) Classifique as variáveis abaixo como qualitativa nominal(N), qualitativa ordinal(O), quantitativa 
discreta(D) ou quantitativa contínua(C). 
a) Número de sementes por vagem (0,1,2,...):____________________________ 
b) Peso de 100 sementes, em gramas(g):________________________________ 
c) Diâmetro à altura do peito (D.A.P.) de uma árvore, em centímetro(cm):__________ 
d) Número de frutos por planta (0,1,2,...):______________________________ 
e) Estágio de maturação do figo (verde, “ de vez” ou maduro):________________ 
f) Raça bovina (holandês, nelore, zebu,...):_______________________________ 
g) Classificação final de um torneio leiteiro(1º lugar, 2º lugar, ...):______________ 
h) Cultivar plantado de melão:____________________________ 

 

 

665) Um experimento aleatório gera um espaço amostral contendo 8 pontos-amostrais: E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8. Sendo P(Ei) = 1/8, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os eventos A e B são definidos por:  

A: E1, E4, E6 

B: E3, E4, E5, E6, E7 
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Calcule: 

a) P(A); 
b) P(A); 

c) P(A  B) 
d) Os eventos A e B são mutuamente exclusivos? Por quê? 
 

666) Verificar se f(x)= {2X+3  se  0<X<2 f(X) =0 se X≤0  ou X>2, é uma função densidade de 
probabilidade. 

 

667) A tabela abaixo fornece a probabilidade de que um sistema de computação fique fora de operação 
um    dado número de períodos por dia, durante a fase inicial de instalação do sistema. 

a) Calcular o número esperado de vezes que o computador fique fora de operação por dia. 
b) Calcular a variância desta distribuição de probabilidade. 

 

 número de períodos  

X 

probabilidade 

P(x) 

 

 4 

5 

6 

7 

8 

9 

0,01 

0,08 

0,29 

0,42 

0,14 

0,06 

 

SOMA    

 

668) Sabe-se que 20% dos animais submetidos a um certo tratamento não sobrevivem. Se esse tratamento 

foi aplicado em 20 animais e se X é o número de não sobreviventes: 

a) Qual a distribuição de X? E quais são os seus parâmetros característicos? 
b) Calcular E(x)=µx  e  Var(x). 

 

669) Numa clínica veterinária, ocorrem em média 12 consultas por hora de criadores de uma região. Qual 
é a probabilidade de que três ou mais pessoas procurem os especialistas durante um período de dez 

minutos? 

  

670) A distribuição dos pesos de coelhos criados numa granja pode muito bem ser representada por uma 
distribuição normal, com média de 5kg e desvio padrão de 0,8kg. Um abatedouro comprará 5000 coelhos. 
Determine o limite de peso dos 10% mais pesados (classificados como extras), e também o número de 

animais esperados nesta classificação.  
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671) Mostre que a soma algébrica dos desvios tomados em relação à média aritmética é igual a zero, isto 

é:  ∑ (𝑋𝑖  − 𝑥)
𝑛
𝑖=1  =  0, e que a soma dos quadrados dos desses desvios é mínima quando tomada em 

relação a essa mesma média. 

 

672) Um bovino da raça nelore de 6 anos tem probabilidade de 0,32 de viver 3 anos a mais. Outro bovino 
de 3 anos da mesma raça tem probabilidade de 0,64 de viver 3 anos mais. 

a)Qual é a probabilidade de ambos os bovinos viverem 3 anos a mais? 

b)Qual é a probabilidade dos dois bovinos não viverem 3 anos a mais? 

 

673) Uma companhia que fura poços artesianos no Estado do Rio Grande do Norte trabalha numa região 
desse Estado escolhendo aleatoriamente o ponto do furo.Não encontrando água nessa tentativa, sorteia 
outro local, e, caso também não tenha sucesso, faz uma terceira e última tentativa.Admita que a 
probabilidade de se encontrar água em qualquer ponto dessa região seja 0,70 ou 70%. Sendo assim então 
calcule a probabilidade de: 

a) Encontrar água na segunda tentativa; 

b)Encontrar água.  

 

674) Suponha que 1/4 dos ratos de uma raça híbrida particular, seja susceptível  a uma doença congênita 
nos ouvidos. Uma amostra aleatória de nove (9) animais foi testada. (USE A DISTRIBUIÇÂO 
BINOMIAL). 

a) Qual é a probabilidade de se encontrar nenhum rato atacado pela doença? 

b) Qual é a probabilidade de encontrar pelo menos um atacado por essa doença? 

b) Qual é o valor esperado [E(x)] de X, número de ratos, dentre esses 9 animais, que tem 
susceptibilidade a essa doença? 

 

675) Considere uma placa de Ágar (Meio de cultura) com área de 100 cm2.Sabe-se que, em media, são 

encontradas duas (=2) colônias de bactérias por placa.(Use a Distribuição de POISSON): Baseado 

nessas informações, pergunta-se: 

a) Qual é a probabilidade de se encontrar nenhuma colônia por placa; 
b) Qual é a probabilidade de se encontrar uma colônia por placa; 
c) Calcule a probabilidade de encontrar 2 colônias por placa; 
  

676) As produções de leite de vacas da raça holandesa tem por média =6 litros diários e   desvio padrão  

 = 1,5 litros, e supõe-se normalmente distribuídas. (USE A DISTRIBUIÇÃO NORMAL) 

Pede-se:  

a) Qual a produção leiteira(X), que o proprietário deve tomar como base, para ordenhar somente os 
5% das vacas mais produtivas? 

b) Qual é a porcentagem(probabilidade) de vacas que produzem menos de 3 litros? 
c) Num exame de 1000 animais (vacas) dessa raça, quantas são esperadas[E(x)] que produzam menos 

de 3 litros? 
d) Quais as abscissas dos pontos de inflexão desta distribuição? O que representam?  
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677) Em Uma Certa Região do Rio Grande do Norte, Uma Entre Três ( p=1/3) Moscas DROSÓFILAS 
é do Gênero MELANOGASTER. Em Um Experimento Foram Capturadas 18 Moscas (n=18). Sendo 
Assim Calcule as Probabilidades de; 

a) 8 Serem D. MELANOGASTER [P( X=8)]; 

b) Menos de 3 Serem D. MELANOGASTER [P( X< 3)]; 

c) Todas Serem de Outra Espécie [P( X=0)]. 
 
Sugestão: Utilize a Distribuição BINOMIAL. 
 
678)  A Distribuição do Número de Bovinos Mortos Devido ao Ataque da Doença da “Vaca Louca” em 
Rebanhos na Região Nordeste do Brasil Durante o Período de um (1) Ano Segue a “DISTRIBUIÇÃO 

DE POISSON” Com Uma Média de 4,6 Bovinos por Ano (=4,6). Examinando um Rebanho ao Acaso, 

Determine as Probabilidades de: 

a) Nenhuma Morte [P( X=0)]; 

b) Três Mortes [P( X=3)]; 

c) Quatro Mortes [P( X=4)]; 

d) Pelo Menos Uma Morte [P( X  1)]. 

 
679) Considere o Peso (X) em Gramas de Cobaias da Raça “ WISTAR” , Tal Que “X” Tenha 

“DISTRIBUIÇÃO NORMAL “ Com Média ( =200) e Desvio Padrão ( =12). Calcule as Áreas Sob a 
Curva Normal ( Ou as Probabilidades) de  Cobaias com Peso: 

a) Maior Que 236 [P( X  236)]; 

b) Maior Que 182 [P( X  182)]; 

c) Entre 182 e 218 [P(182  X   218)]. 

 

680) Assinale sem rasuras, com “V” ou “F” conforme a questão seja VERDADEIRA OU FALSA 
respectivamente. 

1) (  ) O nível de significância do teste é dado pela probabilidade do erro de tipo I, isto é, a probabilidade 
de se rejeitar Ho    quando Ho é na realidade verdadeira;  

2) (  ) O poder do teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese Ho , quando Ho  for falsa; 

3) (  ) Quanto maior o tamanho da amostra, menor será a amplitude de um intervalo de confiança para a 

média da população ““;  

4) (  ) As etapas de um teste de hipóteses são: (i) Estabelecer as hipóteses nula e alternativa; (ii) Definir a 
forma da região crítica, com base na hipótese alternativa; (iii) Identificar a distribuição do estimador e 

obter sua estimativa; (iv) Fixar ““ e obter a região crítica; (v) Concluir o teste com base na estimativa e 
na região crítica. 

5) (  ) A combinação dos elementos da amostra, construída com a finalidade de representar, ou estimar, 
um parâmetro de interesse da população, denominamos estimador. 
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6) (   ) O valor do coeficiente de correlação linear simples ( r ) situa-se entre 0 e 1. 

7) (   ) Suponha que se deseja estimar a proporção “ P “ de cães com certa moléstia em uma dada 
região.Para isso selecionou-se uma amostra aleatória de 100 animais e constatou-se que 25 eram 

portadores da moléstia. A estimativa pontual da proporção nesse caso é  �̂�= 25% e a intervalar com 95% 

de probabilidade como sendo �̂� Z(=0,05/2). √
𝑝�̂�

𝑛
. 

8) (   ) Em gado (Bovino), a condição Mocho é dominante sobre Aspado (o que não é mocho).          De 
um cruzamento foram obtidos 68 mochos para 16 aspados. Os dados observados podem ser explicados 
pela hipótese de segregação genética (3/4: 1/4 ) de um par de alelos.Nesse caso a hipótese pode ser 

testada através do teste de Qui-quadrado (2) para ajustamento. 

9) (   ) Um coeficiente de correlação linear r = 0,202 para o peso inicial e o peso final de 20 novilhos num 
experimento de nutrição, indica forte associação entre as variáveis. 

 

10) (   ) A equação de regressão �̂�= - 0,4 + 6,1 x, representa o ajuste de altura (y) de plantas de soja (em 
cm), em intervalos semanais (x) em dias. Sendo assim podemos afirmar que a altura média das plantas 

aos 40 dias de crescimento é de 34,4 cm.  

11) (  ) Uma droga utilizada em clinica veterinária é considerada eficiente em 60 % dos casos, para a cura 
de sarna em cães. Desejando verificar se para as condições locais obtêm-se a mesma proporção de curas, 
um veterinário utiliza a droga no tratamento de 100  cães com a moléstia, obtendo 65 curas. Para realizar 

um teste bilateral, as hipóteses devem ser Ho: p= 60% contra             H1: p  60%. 

12) (   ) Uma amostra aleatória simples, é aquela onde cada elemento da população tem uma probabilidade 
conhecida e diferentes entre si  de fazer parte da amostra. 

13) (   ) Quanto mais próximo de 1 resultar o coeficiente de determinação (r2), melhor será o ajuste da 

equação de regressão da reta aos pontos.  

14) (   ) Dados dois estimadores �̂�1 𝑒 �̂�2 não viciados para um parâmetro 𝛩, dizemos que �̂�1 é mais 

eficiente do que�̂�2, se Var(�̂�1) > Var (�̂�2). 

15) (   ) Em um teste de hipótese, comparou-se o efeito de duas rações na engorda de um lote de suínos 

(Ho: 1 = 2  contra H1: 1  2), sabendo que na  estatística teste obteve-se o valor 3,01, enquanto o 

valor tabelado a  5% foi  igual a  1,96, podemos dessa forma aceitar a hipótese Ho. 

16) (   ) As hipóteses Ho:   = 18 versus Ha|:  < 18 e Ho:   = 17 versus Ha|:   17 devem ser verificadas 

através de testes bilateral e unilateral respectivamente. 

17) (   ) Qualquer amostra representa, de forma adequada uma população. 

18) (   ) Sempre que estivermos trabalhando com números, deveremos utilizar a inferência estatística. 

19) (   ) Uma amostra de sangue foi retirada de um ovino (carneiro) com suspeita de anemia, esse é um 

exemplo típico de amostra casual simples. 

20) (   ) Num arquivo de um hospital veterinário, as consultas estão ordenadas cronologicamente em 
fichas e numeradas de 1 a N. Suponha que um pesquisador deseje obter uma amostra de tamanho “n” . 

Nessas circunstâncias deve o pesquisador utilizar uma amostragem sistemática. 

 

681) Assinale sem rasuras, com “V” ou “F” conforme a questão seja VERDADEIRA OU FALSA 
respectivamente. 
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1) (  ) O poder do teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese Ho , quando Ho  for verdadeira. 

2) ( ) As quantidades da população, em geral desconhecidas e sobre as quais temos interesse, são 

denominadas parâmetros e usualmente representadas por letras gregas tais como  ,   , entre outras. 

3) (  ) As etapas de um teste de hipóteses são: (i) Estabelecer as hipóteses nula e alternativa; (ii) Definir a 
forma da região crítica, com base na hipótese alternativa; (iii) Identificar a distribuição do estimador e 

obter sua estimativa; (iv) Fixar ““ e obter a região crítica; (v) Concluir o teste com base na estimativa e 
na região crítica. 

4) (  ) Suponha que os comprimentos de jacarés adultos de uma certa raça siga o modelo normal com 

média “  “ desconhecida. Uma amostra de dez(10) animais foi sorteada e forneceu uma média de 1,69 

m e desvio padrão 0,10. Uma estimativa intervalar para o valor desconhecido ““ é fornecida por   = 

1,69  t(/2; 9).
0,10

√10
 .  

5) (   ) Um relatório de uma companhia afirma que 40% de toda a água obtida, através de poços artesianos 
no nordeste, é salobra. Há muitas controvérsias sobre essa informação, pois alguns dizem que a 
proporção é maior, outros que é menor.Pela informação fornecida, devemos realizar um teste bilateral, 

com Ho: P = 0,40, e H1: P  0,40. 

6) (   ) O teste de aderência de Qui-quadrado cria critério, para decidir se os dados amostrais aderem ao 
modelo de distribuição de probabilidade ou não. As hipóteses do teste são: Ho: X segue o modelo 
proposto, H1: X não segue esse modelo.  

7) (  ) No teste do Qui-quadrado para verificar independência entre duas variáveis qualitativas, as 

freqüências esperadas (Fe) para a casela (i,j) são determinadas por 𝐹𝑒𝑖𝑗 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑖 . 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙
 

8) (   ) O nível de significância “  “ é a probabilidade de se cometer o erro tipo II. 

9) (   ) Na equação de regressão �̂� = 3,50 + 0,42. 𝑋, para cada unidade de variação em “ X “, tem-se um 

acréscimo médio de 0,42 unidades em �̂�. 

10) (   ) Um veterinário conseguiu ganho médio diário de 3 litros de leite por vaca com uma nova 
composição de ração. Um pecuarista acredita que o ganho não é tão grande assim, nesse caso as hipóteses 

que estão sendo testadas são Ho:  = 3 contra  H1:  < 3. 

11) (   ) Um valor do coeficiente de correlação linear simples  r = -1, indica uma correlação linear perfeita 
entre as duas variáveis envolvidas.  
12) (   ) Considere uma população finita de 350 vacas leiteiras.Usando os últimos três dígitos de cada um 
dos seguintes números aleatórios de cinco dígitos descritos abaixo, então uma amostra aleatória simples 
de tamanho 4 (n = 4) deverá ser constituída dos elementos: n={022;147;229; 253}. (Os números 
aleatórios são os seguintes: 98601   73022   83448   02147   34229   27253  84147  93289  14209 ) 

13) (  ) Um coeficiente de determinação r2 = 99,86 %, indica um excelente ajuste da equação de regressão 
aos pares de pontos avaliados em um  estudo.  

14) (   ) No teste  de independência do Qui-quadrado em tabelas de contingência 2x2, a freqüência 
esperada não deve ser inferior a dez (10).  

15) (   ) Um estimador �̂�  é não viciado ou não viesado para um parâmetro   se E(�̂� ) = .  . 

 16) (   ) Em um teste de hipótese, para comparar a produtividade média de duas cultivares de milho ( Ho:  

1 = 2  contra H1: 1    2 ), encontrou-se um valor do Zteste = 2,70 ; sabendo que o Ztabelado = Z (0,05/2)  =  

 1,96, podemos dessa forma concluir pela aceitação da hipótese Ho. 
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17) (   ) Num teste unilateral a esquerda, toda hipótese a ser testada deve ser do tipo Ho: P = po % versus 
H1: P > po % . 

18) (  ) A inferência estatística exige tanto amostragem probabilística como não probabilística, pois com 
esses procedimentos é que se pode avaliar os erros associados ao se concluir para a população com base 
em resultados na amostra. 
 

19) (   ) Na terminologia estatística o grande conjunto de dados que contém a característica que temos 
interesse em estudar recebe o nome de população, enquanto qualquer subconjunto extraído daquele é 
denominado amostra, o qual deve ser representativo, e selecionado com ou sem reposição. 

20) (   )  Um pesquisador interessado em estudar as condições das instalações utilizadas  no manejo de 
bovinos, no município de APODI-RN, separa as N = 400 propriedades rurais do município em três 
blocos de áreas não necessariamente do mesmo tamanho.Podemos assim classificar esse procedimento 

como uma Amostragem Sistemática. 

 

682) A experiência mostra que em geral, 80% (p=0,80) dos ratos que ingerem o raticida “matarato” 
morrem. Se num experimento semelhante aplicou-se o raticida num lote de 5 ratos (n=5), qual a 
probabilidade de que (Use a distribuição Binomial). 

 a)  Morram todos [p(x=5)]? 

b)  Morram três [p(x=3)]? 

c)  Morram pelo menos dois [p(x2)]? 

 

683) Supondo-se que durante o abate de suínos, em um determinado frigorífico do oeste potiguar, o 
número de suínos descartados pelo serviço de inspeção federal seja uma variável aleatória de “Poisson” 

com média de 3 animais (=3) por dia.Pergunta-se, qual a probabilidade de serem descartados. 
(Distribuição de “ POISSON “ ). 

a)  Quatro suínos por dia [p(x=4)]? 

b) Pelo menos 2 suínos por dia [p(x2)]? 
 
684) Foi realizado um estudo sobre a altura de plantas de milho de certo Híbrido, observando-se que ela 

se distribui normalmente com média  = 2,20 m e desvio padrão de  = 0,20 m. Numa população de 
plantas de milho qual a porcentagem (Probabilidade) de plantas com alturas. (Distribuição NORMAL).  

a) Entre 2,15 m e 2,25 m [p(2,15<x<2,25)]; 
b) Acima de 2,30 m [p(x>2,30)] . 
 

685) Sendo “K” uma constante, então quanto vale o ∑ 𝐾𝑛
𝑖=1  =? 

 

686) O rótulo de uma caixa de sementes informa que a taxa de germinação é de 90 %. Entretanto, como 
a data limite de validade já foi ultrapassada, acredita-se que a taxa de germinação seja inferior a 90 %. 
Conduziu-se um experimento e, de 400 sementes retiradas aleatoriamente, 350 germinaram. Ao nível de 
5% de probabilidade, pode-se rejeitar a hipótese de que a taxa de germinação é de 90%? 
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687)  Um ensaio consistiu em testar dois tipos, A e B, de solução química em relação ao pH (grau de 
acidez da solução). A análise de 6 determinações (n1=6) de uma amostra da solução “A” acusou um pH 
médio de 7,52, e um desvio padrão de 0,024, enquanto que a análise de uma outra amostra de 5 
determinações (n2=5) em uma amostra da solução “B”, acusou um pH médio de 7,49, com um desvio 
padrão de 0,032. Ao nível de significância de 0,05, teste a hipótese de que os dois tipos de solução tem 
pH diferente. 

688) Um agricultor que cultiva MAMÃO, deseja testar um novo tipo de inseticida, cujo fabricante 
garante reduzir o prejuízo de danos causados por um certo tipo de inseto. Para verificar essa afirmação 
do fabricante do inseticida, o agricultor vaporiza 200 árvores (n1=200) com o produto novo, e 200 
(n2=200) com o produto que normalmente usava (antigo), obtendo: 

 

 INSETICIDA NOVO INSETICIDA ANTIGO 

Produção média(𝑋) por árvore 
em kg 

240 227 

Variância(S2) 980 820 

 

Esses dados indicam evidência suficiente de que o vaporizador (inseticida) novo é melhor? Considere 

=0,05. 

 

689) Combate-se uma praga (Bicudo) do algodoeiro através de pulverização com inseticidas clorados. 
Uma amostragem é feita em cerca de 386 propriedades agrícolas onde havia algodoais e os resultados 
foram os seguintes: 

 

PULVERIZAÇÃO ALGODOAIS TOTAL 

Atacados Não atacados 

Não pulverizados 192 (      )   68 (     ) 260 

Pulverizados   14 (      ) 112 (     ) 126 

TOTAL 206 180 386 

 

Aplique um teste de qui-quadrado, a 5 % de significância, para verificar se a distribuição dos algodoais 
atacados e não atacados são independentes  de se ter ou não pulverizado a cultura. 

 

690) Os Dados Seguintes Representam o Peso em Quilogramas (kg) de 80 Macacos Primatas (SÍMIOS) 
Capturados Por Pesquisadores na Planície Amazônica Durante os Anos de 2016 e 2017 em um 
Experimento Conduzido No Instituto IPAMAZ Na Cidade de Manaus, Localizada No Estado do 
Amazônia, Região Norte do Brasil. 
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16,5 37,4 42,9 49,5 31,9 40,7 46,2 55,0 

20,9 38,5 42,9 49,5 33,0 40,7 46,2 55,0 

22,0 38,5 42,9 50,6 33,0 41,8 46,2 57,2 

23,1 38,5 42,9 50,6 34,1 41,8 46,2 61,6 

25,3 39,6 42,9 51,7 34,1 41,8 47,3 61,6 

26,4 39,6 42,9 51,7 35,2 42,9 47,3 62,7 

27,5 39,6 44,0 52,8 35,2 42,9 47,3 62,7 

29,7 39,6 44,0 52,8 36,3 42,9 48,4 63,8 

30,8 40,7 45,1 53,9 36,3 42,9 48,4 66,0 

30,8 40,7 45,1 53,9 37,4 42,9 48,4 69,3 

              

Pede-se: 

a) Classifique a População. Qual é o Tipo (natureza) da Variável Deste Estudo. Qual é Valor do 
Tamanho da Amostra n? Qual é o Tipo de Escala de Medição em Que a Variável foi Avaliada? 

b) Escreva Os Dados Em ROL e Agrupe (construa ou faça) os Valores Em Uma Tabela (série) de 
Distribuição de Frequências em Intervalos de Classes; 

c) Construa (faça ou obtenha) os Gráficos Apropriados Através de um Histograma de Frequências 
Simples Percentuais e de um Polígono de Frequências Simples Percentuais no Mesmo Diagrama, 
Comente. Qual é a Natureza da Distribuição de Frequências (simétrica, assimétrica à direita ou 
assimétrica à esquerda); 

d) Calcule A Média Aritmética da Distribuição (�̄�). Interprete o Resultado Obtido; 
e) Determine a Mediana da Distribuição (Md). Interprete o Resultado Obtido; 
f) Determine a Dispersão Absoluta Através do Valor da Variância S2 ou Quadrado Médio (QM) 

Desta Série Estatística (S2). O Que Significa Este Valor Ou Melhor, Interprete o Resultado Obtido; 
g) Estime a Variabilidade Relativa Através do Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição 

(CV). Interprete o Valor Obtido. 
 

 

691) Descreva um Experimento ou Ensaio Aleatório na Sua área de Estudo (curso de graduação, tais 
como agronomia, medicina veterinária, engenharia civil, engenharia de pesca, etc.), bem Como o Seu 
Espaço Amostral ou Espaço de Resultados (S ou Ω), Constituído dos Pontos Amostrais P i, Com a 
Seguinte Configuração; S={P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7}, e os Eventos Aleatórios: A={P1,P2,P7}; B={P2,P3,P4} e 
C={P6}. Com Base Nesses Resultados, Pede-se: 

a) Os Eventos Aleatórios A e C São Mutuamente Exclusivos, Explique Sua Resposta; 
b) Os Eventos Aleatórios A e B São Estatisticamente Independentes, Justifique Sua Resposta; 
c) P(Ac); 
d) P(AUC); 
e) P[(AUBc)UCc]; 
f) P(Bc∩Cc); 
g) P(A∩B∩C); 
h) P(AcUBc)∩P(Ac∩C) 
i) P(B/A); 
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j) P(Ac/C) 
 

de, do 
692) Seja X Uma Variável Aleatória Unidimensional Discreta Que Representa O Número de Defeitos 
Existentes Em 100 Metros De Um Cabo Elétrico Usado Em Usinas Eólicas localizadas No Estado Do 
Rio Grande Do Norte Durante O Período De 2015 A 2017 E Cuja Distribuição De Probabilidade É 
Mostrada Na Tabela A Seguir: 

 

 Xi        P(Xi)    Xi . P(Xi)     𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2. P(Xi)     F(Xi) 

0          0,10     

1          0,35     

2          0,25     

3          0,15     

4          0,10     

5          0,05     

 
SOMA 

--------       --------        -------- 

 

Pede-se: 

a) Construa O Gráfico Adequado da Distribuição de Probabilidade. Interprete o Comportamento Desta 
Variável; 

b) Qual é a Probabilidade de Em 100 Metros de Cabo, Existirem Não Mais De 3 Defeitos? 𝑃(𝑋 ≤ 3). 
Interprete o Resultado Obtido; 

c) Qual é o Valor da Probabilidade Condicional 𝑃(3 ≤ 𝑋 ≤ 5/𝑋 ≤ 4). Interprete o Resultado Obtido; 
d) O Número Médio De Defeitos {E[X]}. Interprete o Valor Obtido; 
e) O Desvio Padrão Do Número De Defeitos [D.P.(x)]. Interprete o Valor Obtido; 
f) A Função De Repartição ou Função De Distribuição Da Variável X [distribuição de probabilidade 

acumulada: F(Xi)]. Interprete os Valores Encontrados. Esboce Seu Gráfico. 
 
 

693) Suponha Que X Seja Uma Variável Aleatória Contínua Que Representa O Tempo De Vida Em 
Anos De Uma Marca Comercial De Lâmpada Elétrica De LED Da Marca Lamparina, Cuja Função 
Densidade de Probabilidade (f.d.p.) É Dada Por:  

 

𝒇(𝑿) = {

𝑪(𝟒𝑿 − 𝟐𝑿𝟐) 𝑺𝒆    𝟎 ≤ 𝑿 ≤ 𝟐

      
𝟎,    Caso  Contrário

 

 

 Pede-se: 

a) Qual É O valor De C?; 
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b) Trace Ou Construa O Gráfico Da Função Densidade De Probabilidade (f.d.p.); 
c) Determine O valor de P(X>1); 
d) Qual É O Valor Da Média (Esperança Matemática) Dessa Variável Aleatória? Interprete O Valor 

Obtido; 
e) Obtenha O Valor Do Desvio Padrão Dessa Variável Aleatória. Interprete Este Valor. 
 

 

694) Uma Amostra de 76 Peixes Do Gênero Astyanax( LAMBARI), Pescados No Rio Mossoró No Mês 
De Março de 2014 Produziu Uma Média de 13,36 Gramas (g) e um Desvio Padrão de 4,79 Gramas (g). 
Suspeita-se Que A Média De Peso Da População Desses Peixes Nesta Região, Não É Menor Do Que 

12 g. Teste Essa Hipótese Com Um Nível De Significância de 5 % De Probabilidade.  

Dado: 𝑍[0,05] = +1,645.  

 

695) A Equação de Regressão Linear Simples a Seguir, Modela o Ajuste Entre o Peso Vivo Y Em 
Quilogramas (Kg) de n=66 Ovelhas Da Raça SANTA INÊS Em Função Da Circunferência Do TÓRAX 
X Em Centímetros (cm). Resultados Obtidos em um Ensaio Aleatório, Conduzido Por Um Aluno de 
Medicina Veterinária Em Sobral, CE em 2009. 

         �̂�𝑖 = 46,04 + 1,043. 𝑋𝑖 

Pede-se: 

a) Trace A Reta Ajustada No Gráfico Adequado, Sabendo-se Que X={60;...;90} E Y={15;...;50}; 

b) Interprete os Valores dos Coeficientes Linear da Equação  e do Coeficiente de Regressão ou 

Angular  , Trace O Gráfico Adequado para Esses Coeficientes; 

c) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que O Valor 
Obtido Foi De 89,7%;  

d) Use A Reta De Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar o Peso Vivo Médio Y De Uma 
Ovelha Dessa Raça Para Uma Circunferência Do Tórax X De 65,5 cm. 

 

696)  Determine o(s) Valor(es) para Testar A Média 𝜇 De Uma População Aproximadamente Normal, 
Com Variância Desconhecida, Nos Seguintes Casos: Trace As Curvas Dos Testes (Curva Da Distribuição 
Amostral Do Estimador), Indicando as Regiões De Aceitação E De Rejeição Da Hipótese H0. E Se 

Possível As Estatísticas Teste. 

a) Teste Unilateral à Esquerda Com n= 16 e 𝛼 = 0,05; 

b) Teste Unilateral à Esquerda Com n= 64 e 𝛼 = 0,05; 

c) Teste Unilateral à Direita Com n= 16 e 𝛼 = 0,10; 

d) Teste Unilateral à direita Com n= 16 e 𝛼 = 0,05; 

e) Teste Unilateral à Direita Com n= 16 e 𝛼 = 0,25; 

f) Teste Bilateral Com n= 16 e 𝛼 = 0,10; 

g) Teste Bilateral Com n= 16 e 𝛼 = 0,05. 
 
 

697) A Equação de Regressão Linear Simples a Seguir, Modela o Ajuste Entre A Safra De Milho (Zea 
mays L.) Em Quilogramas Por Hectare (Kg/ha) Em Função De 7 Doses De Adubo Químico À Base De 

( )â

( )b̂
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Nitrogênio Também Em Quilogramas Por Hectare (Kg/ha). Estes Resultados Foram Obtidos Em Um 
Ensaio Aleatório Conduzido Por Um Aluno de Engenharia Agronômica Em Natal, RN em 2015. 

�̂�𝑖 = 142,86 + 95,00.𝑋𝑖 

Pede-se: 

a) Trace A Reta Ajustada Num Gráfico Adequado, Sabendo-se Que X={0,0; ... ; 10,0} E Y={140,00 ; 
... ; 600,00}; 

 b) Interprete Os Valores Dos Coeficientes Linear Da Equação  E Do Coeficiente De Regressão Ou 

Angular  , Trace O Gráfico Adequado Para Representar Tais Coeficientes; 

c) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que O Valor 
Obtido Foi De 97,96 %;  

d) Use a Reta de Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar A produtividade Média De Milho, 
Para Uma Dose De 1,5 Kg/ha. 

 

698) Calcule: 

𝑷𝒏=𝟔 =∏(𝟏 −
𝟏

𝒊𝟐
)

𝒏

𝒊=𝟐

= 

 

699) Expandir as seguintes somas: 

a) ∑ 𝑋𝑖6
𝑖=0 = 

b) ∑ 57
𝑖=3 = 

c) ∑
3𝑖2

𝑖+1

3
𝑖=3 = 

d) ∑
𝑗(𝑗−1)(𝑗−2)

6

6
𝑗=2 = 

 

700) Calcule as expressões abaixo: 

a) ∑ 𝟐𝒊𝟐
𝒊=𝟏 +∑ 𝟐𝒊𝟒

𝒊=𝟑 = 

b) 
∏ (𝑗+1)6
𝑗=0

∑ 𝑖6
𝑖=1

= 

 

701) Determine o valor de: 

∏𝑋𝑖(𝑖+1)
6

𝑖=1

= 

702) Expandir o seguinte produto: 

∏(𝟑𝒋 + 𝟕)

𝒏

𝒋=𝟐

= 

703) Prove que: 

( )â

( )b̂
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∏𝒂𝒊
𝟐

𝟓

𝒊=𝟏

= (∏𝒂𝒊

𝟓

𝒊=𝟏

)

𝟐

 

704) Escrever a expressão abaixo usando a notação produtório: 

     𝑷. (𝑷 + 𝟏). (𝑷 + 𝟐).⋯ . (𝑷 + 𝒏) = 

705) Expandir o seguinte produto: 

∏𝟔𝒋𝟐
𝟑

𝒋=𝟏

= 

706) Calcule as expressões abaixo: 

a) ∑ (2𝑖 + 3𝑖)2
𝑖=1 = 

b) ∑ 𝑎5−𝑖
4
𝑖=0 = 

c) ∑ 3 (𝑖 + 1)3
𝑖=1 = 

707) em um levantamento amostral realizado em mossoró, rn,  em 2016, sabe-se a priori que a 
distribuição de frequências dos n=100 valores de altura de plantas de milho (zea mays l.), em centímetros 
(cm), coletados, organizados e sumarizadois é simétrica e unimodal, e além disso sabe-se de antemão também 

que o erro padrão da média[𝑆(𝑋)] vale 15 % do valor da média aritmética simples (𝑋). sendo assim, 

responda de forma detalhada e clara as seguintes questões com as justificativas respectivas de cada uma.  

Dados fornecidos: n = 100;∑ 𝑋𝑖
100
𝑖=1 = 1000centímetros (mm);  

a) qual é natureza, tipo ou classificação desta variável estatística? 

b) qual é o valor da média aritmética simples dos dados (𝑋); 
c) quanto vale o valor da mediana da série estatística (md); 
d) determine o valor da moda da distribuição de frequências (mo); 
e) qual é o valor da variância dos dados (s2); 
f)determine o valor do coeficiente de variação de pearson (c.v. ou c.v.p). interprete a variação relativa 
deste conjunto de dados estatísticos. 
 

708) determine o valor de. 

∏(∑𝐾

𝑛

𝑘=1

)

5

𝑛=1

= 

 

 709) verifique se afirmação a seguir (abaixo) é verdadeira. justifique sua resposta: 

∏(∑𝐾

𝑛

𝑘=1

)

4

𝑛=1

= 180 

710) expandir as seguintes somas. 

 

711) Determine. 
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 a) ∑ (3𝑖 + 2)10
𝑖=5 =;                     

b) ∑
3𝑖2

𝑖+1

3
𝑖=3 = 

 

712) Um Experimento Aleatório Conduzido em Mossoró, RN, em 2012, Cujos Resultados Estão na 
Tabela Abaixo Apresenta a Resposta de Aves da Raça Plymouth que Tomaram Vacina ou Placebo (um 
fármaco, terapia ou procedimento inerte,  sem propriedades farmacológicas) para o Tratamento de Gripe 
Aviária. 

 

Resposta Tratamento de Gripe Total 

Placebo 

(A) 

Vacina 

(B) 

Baixa 

(C) 

25  6 31 

Moderada 

(D) 

 8 18 26 

Alta 

(E) 

 5 11 16 

Total 38 35 73 

 

Considerando a tabela acima, calcule a probabilidade de um Animal Escolhido ao Acaso ter: 

a) Recebido tratamento com vacina;  

b) Resposta baixa ao tratamento;  

c) Resposta baixa e ter recebido tratamento com vacina  

d) Os Eventos A e D São Independentes. Justifique Sua Resposta. 

 

713) Um experimento aleatório conduzido em Mossoró, RN, em 2012, colheu-se informações sobre 1000 
ratos Da Linhagem ZHGY, alguns dos quais foram submetidos a doses de uma droga (nicotina) que se 
suspeita ser responsável por um tipo específico de tumor (câncer de pulmão). Dos 1000 ratos, alguns 
deles receberam uma forte dosagem da droga, alguns uma dosagem fraca e outros nenhum dosagem. 
Acharam-se os seguintes resultados mostrados na tabela a seguir.  

Se um Rato é Escolhido ao Acaso, calcule a probabilidade de: 
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a) Ter o Tumor (A); 
b)  Ter Recebido Dosagem Forte e Não Ter o Tumor; 
c) Ter o Tumor dado Que Recebeu Nenhuma Dosagem; 
d) Os Eventos B e D São Independentes?. Justifique Sua Resposta.  
 

 

714) Um Teste Para A Detecção Do Vírus Da AIDS Foi Aplicado A 5100 Portadores E A 9900  Não 
Portadores Deste Vírus, Tendo-se Obtido Os Seguintes Resultados Em Agosto De 2017, Na Cidade De 

Mossoró, RN: 

 

Resultado Do Teste Portador 

(A) 

Não Portador 

(B) 

Total 

Positivo (C) 4950  750 5700 

Negativo (D)   150 9150 9300 

Total 5100 9900 15000 

 

Calcule A Probabilidade De Um Indivíduo Escolhido Ao Acaso Dentro Daqueles Que Foram 
Submetidos Ao Teste: 

a) Ter Um Resultado Positivo No Teste?; 
 

b) Ter Um Resultado Positivo O Teste E Ser Portador Do Vírus?; 
c) Não Ser Portador Do Vírus E Ter Um Resultado Negativo?; 
d) Ter Um Resultado Positivo Sabendo Que Não É Portador Do Vírus?; 
e) Ter Um Resultado Negativo Sabendo Que  É Portador Do Vírus?; 
f) Ser Portador Do Vírus Sabendo Que O Teste É Positivo?; 
g) Não Ser Portador Da Doença Sabendo Que O Teste Deu Negativo?; 

TIPO DE 
DOSAGEM 

PRESENÇA DE TUMOR TOTAL 

SIM  

(A) 

NÃO  

(B) 

DOSAGEM FORTE 

(C) 

10 90 100 

DOSAGEM FRACA 

(D) 

15 485 500 

NENHUMA 
DOSAGEM 

(E) 

12 388 400 

TOTAL 37 963 1000 
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h) O Resultado Do Teste É Independente Do Fato Do Indivíduo Ser Portador Do Vírus? Justifique 
Sua Resposta. 

Os Eventos Aleatórios Portador (A) e Não Portador (B) São Mutuamente Exclusivos e Também 
Coletivamente Exaustivos? Justifique Sua Resposta. 

 

715) Uma Pesquisa Conduzida No Ano de 2015 Com Uma Amostra de 600 Ovinos Da Raça 
CORRIEDALE Indicou Que A produção Do Comprimento De Lã Destas Ovelhas (Carneiros) No 
Estado Do Rio Grande Do Sul, Tem Ou Possui Distribuição Teórica Ou Especial de Probabilidade 
Normal, em Forma de Sino e Chapéu de Napoleão ou Gaussiana Com Média de Comprimento de 

______ Centímetros (m =𝜇 = _____ cm ) E O Desvio Padrão de _____ Centímetros (𝜎 = _____ cm ). 
De Acordo Com Essas Informações Pede-se:  

 

LÃ PORCENTAGEM (%) 

Pequena 20 

Média 55 

Grande 15 

Muito Grande 10 

 

a) Construa Ou Trace Um Gráfico Representativo Desta Variável Aleatória Contínua X, Ou Seja, Da 
Distribuição De Probabilidade Do Comprimento Da Lã (X);; 

b) Quais Os Limites Para O Comprimento de Lã Ao Catalogar A Classificação Mostrada Na Tabela A 
Seguir?; 

c) Determinar o Valor de “C” Tal Que Tenhamos P(Comprimento ≥ C) = 1%; 
d) Quantos Animais Produzem Comprimento De Lã Acima De Cada Categoria Mostrada Na Tabela 

Do Item “b” Bem Como Acima, de 6,5 Centímetros? 
e) Qual o Quantil de 5%? Qual a Interpretação Física Deste Número?   
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Utilize Valores Para A Média Entre 2,75 e 6,30. E Para O Desvio 
Padrão De 0,95 A 1,95. { 2,75 ≤ µ ≤ 6,30 } ; { 0,95≤ σ ≤1,95 }. 

Dado: 𝑍  =  
(𝑋 −−𝜇)

𝜎
;   𝑋 = 𝜇 + 𝑍𝜎  e  𝜇 = 𝑋 − 𝑍𝜎 

 

716) Uma Amostra De 40000 Cavalos  Manga Larga Marchador Apresentou Percentual De 2 % De 
Portadores de Glaucoma. Se Um Animal É Selecionado Ao Acaso Num Rebanho Explorado Em 
Mossoró, RN Em 2018 Pede-se: Sendo X A Variável Aleatória Discreta Que Representa A Ocorrência 

De Cavalos Com Glaucoma E Utilizando A Distribuição Teórica De Probabilidade Adequada Obtenha: 

 

a) A Função De Probabilidade De X, Bem Como A Sua Distribuição Teórica de Probabilidade, Ou 
Seja, Os Valores Da variável Aleatória “X” E As Respectivas Probabilidades [P(X=xi)] Associadas 
Aos Respectivos Valores:  

b) Construa O Gráfico Representativo Da Distribuição De Probabilidade;  
c) Determine A Média Ou Esperança Matemática [E(X)] Da Distribuição De X, E Interprete O Valor 

Encontrado; 
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d) Determine O Valor Do Desvio Padrão [D.P.)] Da Distribuição De X, E Interprete O Valor 
Encontrado; 

e) Encontre Ou Determine O Valor Da Função De Repartição Ou Função De Distribuição F(5) = 
P(X ≤ 5), E Interprete O Valor Encontrado; 

f) Determine O Número Esperado (médio) De Cavalos Em Uma Amostra de 100 Animais que devem 
Apresentar No Máximo Um Portador de Glacoma; 

g) Qual É A Probabilidade De Ser Selecionado Ao Acaso Menos De Um Animal Com Glaucoma, 
Dado Que Se Encontraram Numa Seleção No Máximo Dois Indivíduos Com este problema De 
Visão. 

    

717) Um Experimento Aleatório Consistiu Em Comparar O Aumento Da Produção De Cebola Em Um 
Solo Do Tipo Latossolo Adubado Com Fertilizantes Nitrogenado e Potássico. Ensaio Conduzido Em 
Mossoró, RN, Em 2017, Cujos Dados Obtidos Foram: 

NITROGÊNIO POTÁSSIO 

�̄�1 = 25 𝐾𝑔 �̄�2 = 20 𝐾𝑔 

𝑆1 = 2,4 𝐾𝑔 𝑆1 = 1,9 𝐾𝑔 

𝑛1 = 36 𝑛1 = 40 

  

a) Qual é a conclusão ao nível de significância de 5%?. Dado: 𝑍
[
0,05

2
]
1

= ± 1,96. 

b) Construa E Interprete O Intervalo De Confiança Com 95% De Probabilidade Para A Produção 
Média De Cebola Submetida A Adubação Nitrogenada.  

 

718) Num Ensaio Aleatório Conduzido Em Natal RN, Em 2018 No Laboratório Da Engenharia De 
Produção Na UFPM, Empregaram-se Dois Tipos De Válvulas Para Determinar A Duração De Vida Das 

Mesmas Em Horas, Obtendo-se Os Seguintes Dados. 

 

a) Ao nível de significância de 5%, Rejeita-se a Hipótese de que a Duração Média Destes Componentes 

São Estatisticamente Iguais?. Dado: −𝑍
[
0,05

2
]
= ±  1,96. 

b) Construa E Interprete O Intervalo De Confiança Com 95 % De Probabilidade Para A Duração Média 
de Vida Das Válvulas Da Marca Tipo A.  

 

Válvula 

A B 

�̄�𝟏 = 𝟖,𝟎𝟎 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 �̄�2 = 7,20 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑆1 = 0,40 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑆1 = 0,30 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑛1 = 36 𝑛1 = 40 
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719) Encontre Uma Equação de Regressão Linear Simples Para Modelar o Ajuste Entre o Ganho de 
Peso De Nove Animais Bovinos Da Raça Guzerá Em Função da Administração De Doses Crescentes 
De Um Suplemento Alimentar Rico Em Fósforo. Estes Resultados Foram Obtidos Em Um Ensaio 
Aleatório Conduzido Por Um Aluno De Zootecnia Da UFRN Em Natal, RN em 2017. 

 

Doses Do Suplemento (X) 

Gramas 

Ganho de Peso Médio (Y) 

Quilogramas 

    0 2000 

  30 2080 

  60 2300 

  90 2150 

120 2600 

150 2820 

180 3000 

210 2950 

240 2800 

∑𝑋

9

𝑖=1

= 1080 ∑𝑌

9

𝑖=1

= 22700 

 

Dados: n =9; ∑ 𝑋29
𝑖=1 = 183600; ∑ 𝑌29

𝑖=1 = 58493800; ∑ 𝑋𝑌9
𝑖=1 = 2960400, �̄� = 120; �̄� =

2522,22 

Pede-se: 

a) Trace A Reta Ajustada Num Gráfico Adequado; 
b) Ajuste A Equação Da Reta De Regressão Linear Simples, E Interprete Os Valores Dos Coeficientes 

Linear Da Equação  E Do Coeficiente De Regressão Ou Angular . Trace O Gráfico Adequado 

Para Representar Tais Coeficientes; 
c) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) Sabendo Que O Valor 

Obtido Foi De r2 = 84,12 %;  
d) Teste Usando o Teste “t” De “Student” A 5% De Probabilidade A Significância Da Regressão; 
e) Use A Reta De Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar O Ganho Médio De Peso Dos 

Animais Para Uma Dose De Suplemento De 40 Gramas. 
 

  

( )â ( )b̂
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720) calcule por idade, as grandezas estatísticas mostradas a seguir: x=peso em gramas de 8 ratos machos 
da raça wistar aos 30 e 34 dias de idade. 

 

rato idade 

30 dias 

𝑋𝑖 

idade 34 
dias 

𝑌𝑗 

(𝑋𝑖 − �̄�) (𝑌𝑗 − �̄�) (𝑋𝑖 − �̄�)
2 (𝑌𝑗 − �̄�)

2
 

a 76,2 95,5     

b 81,5 90,0     

c 50,0 60,0     

d 47,5 50,0     

e 63,5 79,2     

f 65,1 75,7     

g 63,2 74,8     

h 64,5 74,1     

 

total 
∑(𝑋𝑖)

8

𝑖=1

= 

∑(𝑌𝑗)

8

𝑗=1

= 
∑ (𝑋𝑖 −
8
𝑖=1

�̄�)= 

 

∑ (𝑌𝑗 −
8
𝑗=1

�̄�)= 

∑ (𝑋𝑖 −
8
𝑖=1

�̄�)
2
= 

∑ (𝑌𝑗 −
8
𝑗=1

�̄�)
2
= 

 

Pede-se: 

a) os pesos médios de x e de y: compare e interprete os valores encontrados;  
b) os pesos medianos de x e de y: compare e interprete os valores encontrados; 
c) os coeficientes de variação de x e de y: compare e interprete os valores encontrados; 
d) se os pesos de x e de y forem aumentados em 5 gramas qual é o valor do novo peso médio? do 

novo coeficiente de varação dos dados?  
e) se os pesos forem multiplicados por 2 gramas qual é o efeito no novo peso médio e na nova 

variância dos dados?  
 

 

  



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 201 / 
/ 201 / 

721) Calcule por idade, as grandezas estatísticas mostradas a seguir: x=peso em gramas de 8 ratos machos 
da raça wistar aos 38 e 42 dias de idade. 

 

 

rato 

idade 

38 dias 

𝑋𝑖 

idade 

42 dias 

𝑌𝑗 

 

(𝑋𝑖 − �̄�) 

 

(𝑋𝑖 − �̄�)
2 

a 99,2 122,7   

b 101,2 125,9   

c 62,3 72,2   

d 57,5 72,3   

e 82,1 94,7   

f 79,3 88,5   

g 79,0 88,1   

h 92,6 96,0   

 

total 
∑(𝑋𝑖)

8

𝑖=1

= 

∑(𝑌𝑗)

8

𝑗=1

= 
∑ (𝑋𝑖 − �̄�)
8
𝑖=1  

= 

 

∑ (𝑋𝑖 −
8
𝑖=1

�̄�)
2
= 

 

Pede-se: 

a) os pesos médios de x e de y: compare e interprete os valores encontrados;  
b) o desvio padrão de x: interprete o valor encontrado; 
c) se os pesos de x e de y forem divididos por 2 gramas qual é o valor dos novos pesos médios? dos 

novos desvios padrão dos dados?  

d) faça a expansão da soma: ∑ (2𝑖 + 3𝑖)8
𝑖=1 = 

e) expanda a seguinte soma:∑ 3 (𝑖 + 1)8
𝑖=1 = 
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722) Calcule por idade, as grandezas estatísticas mostradas a seguir: x=peso em gramas de 8 ratos machos 
da raça wistar aos 42 e 46 dias de idade. 

 

rato 

idade 

42 dias 

𝑋𝑖 

idade 46 dias 

𝑌𝑗 

 

(𝑌𝑗 − �̄�) 

 

 

(𝑌𝑗 − �̄�)
2
 

a 122,7 134,6   

b 125,9 136,2   

c 72,2 85,3   

d 72,3 84,0   

e 94,7 110,0   

f 88,5 98,7   

g 88,1 100,0   

h 96,0 98,3   

 

total 

∑ (𝑋𝑖)
8
𝑖=1  

= 
∑ (𝑌𝑗)
8
𝑗=1  = ∑ (𝑌𝑗 − �̄�)

8
𝑗=1  = 

 

∑ (𝑌𝑗 − �̄�)
28

𝑗=1 = 

 

Pede-se: 

a) Os pesos médios de x e de y: compare e interprete os valores encontrados;  
b) O desvio padrão de y: interprete o valor encontrado; 
c) Se os pesos  de y forem multiplicados por 3 gramas qual é o efeito no valor do novo peso médio? da 

nova variância dos dados?  
 

723) expandir as seguintes somas: 

a)  ∑
3𝑖2

𝑖+1

3
𝑖=1 =      

 

b)  ∑
𝑗(𝑗−1)(𝑗−2)

6

5
𝑗=2 = 
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724) a tabela abaixo representa uma distribuição de frequências ou seriação da variável quantitativa 
contínua “x” peso de 20 frutos de morango em gramas, cujos dados foram obtidos em um levantamento  
coordenado na uferzam em mossoró-rn, em julho de 2018. baseado nestes dados responda os itens a 
seguir.  

 

classes de pesos 

(gramas) 

fi 

número de 
frutos 

𝑓𝑎𝑐. ↓ xi xi fi (𝑋𝑖
− �̄�) 

(𝑋𝑖
− �̄�)2 

(𝑋𝑖 − �̄�)
2𝑓𝑖 

[19,2----------19,5) 1       

[19,5----------19,8) 2       

[19,8----------20,1) 8       

[20,1----------20,4) 4       

[20,4----------20,7) 3       

[20,7----------21,0) 2       

total 20 ------- -------  ------- -------  

 

a) Determine o valor do peso médio dos frutos, ou seja, de x, interprete o valor encontrado;  
b) Calcule o valor do peso mediano dos frutos, isto, é, de x, interprete o valor encontrado; 
c) Obtenha o valor do desvio padrão de x,  interprete o valor encontrado; 
d) Qual é o valor do coeficiente de variação de x, interprete o valor encontrado; 

e) Calcule a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − 20)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 = 

f) Determine a soma de quadrado: ∑ (𝑋𝑖 − �̄�)
6
𝑖=1

2
𝑓𝑖 =  

g) Qual é a menor soma de quadrados? a da questão e ou a da  questão f? Justifique sua resposta. 
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725) Um Pesquisador da Área de Ciências de Alimentos Examinou Juntamente Com Sua Equipe um 
Lote de 150 Caixas de Banana Maçã Escolhidas Aleatoriamente de um Carregamento de 10000 Caixas 
Anotando o Número de Pencas Com Empedramento.  

Observação: Empedramento do Fruto de banana é um endurecimento localizado de porções internas da 
polpa perceptível mesmo depois da maturação. Problema fisiológico de ocorrência predominantemente 
no grupo maçã e que, pode ou não apresentar coloração castanho-escura, a qual é causada pelo 
armazenamento, e falta de dos elementos cálcio e boro.  

 

Número de Pencas 
Empedradas (Xi) 

 

Número de 
Caixas 

fi 

 

𝑓𝑎𝑐. ↓ 𝑋𝑖fi 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2fi 

0 38     

1 37     

2 25     

3 20     

4 16     

5 10     

6 4     

7 0     

Total  -------  --------  

 

Pede-se: 

a) Construa a Distribuição de Frequências e a Representação Gráfica Adequada; 
b) Qual é o Número Médio (ou Média do Número) de Pencas Empedradas por Caixa?; 
c) Qual é o Número Mediano (ou Mediana do Número) de Pencas Empedradas por Caixa?; 
d) Qual é o Número Modal (ou Moda do Número) de Pencas Empedradas por Caixa?; 
e) Qual Deverá Ser a Estimativa do Número Total de Pencas Empedradas no Carregamento? 
f) Calcule o Desvio Padrão da Série (S); 
g) Determine o Valor do Coeficiente de Variação de Pearson da Distribuição (C.V.); 
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726) Um Pesquisador da Área de Zootecnia e Veterinária Vinculado a Empresa de Pesquisa Emperne 
no Ano de 2017 em Mossoró, RN, Conseguiu Uma Série de Dados Dos Últimos  120 Anos Sobre o 
Registro do Número de Uma Doença Rara em Equinos da Localidade  em Que Trabalhava (Guma que 
é uma infecção bacteriana altamente contagiosa provocada pela streptococcus cusequi). Os Dados 

Obtidos Foram: 

Número de Doenças (x) 0 1 2 3 4 5 

Número de Anos (fi) 55 40 17 5 2 1 

  

 

a) Estime o Número Médio de Doenças Por Ano (calcule a média aritmética ponderada �̄�); 
b) Suponha que X Possua Distribuição Teórica Discreta de Probabilidade de Poisson e Que a Média 

Amostral �̄�é o Estimador do Parâmetro 𝜆 da Distribuição Poisson, Escreva a Função de 
Probabilidade de X Número de Doenças Raras em Equinos em 120 Anos e Então Calcule Para 
Cada Valor da Variável X, as Probabilidades P(X=xi) Associadas; 

c) Determine o Valor do Desvio Padrão da Distribuição e o Interprete-o; 
d) Construa o Gráfico em Haste ou Bastão da Distribuição; 
e) Calcule as Frequências (ou Valores) Esperadas (em anos) Para Cada Valor da Variável Aleatória X 

e Compare os Resultados Esperados Com Os Observados. Com Base Nesta Comparação, Você 
Pode Afirmar Que a Distribuição de Poisson é Adequada Para Explicar a Ocorrência Desta 
Doença na Região de Estudo? Justifique; 

f) Calcule a Função de Distribuição ou Função de Repartição F(2). Interprete o Valor Encontrado. 
 

727) Seja X Uma Variável Aleatória Discreta (V.A.D.) Que Representa o Número de Serviços de 
Diagnósticos Que Uma Criança Recebe Durante Uma Visita ao Consultório de um Pediatra; Esses 
Serviços Incluem Procedimentos Tais Como Exame de Sangue e de Urina. A Distribuição de 

Probabilidade Para X é Mostrada Abaixo:  

 

Xi 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) Xi𝑃(𝑋𝑖) 𝑋𝑖
2 𝑋𝑖

2𝑃(𝑋𝑖) 

0 0,671    

1 0,229    

2 0,053    

3 0,031    

4 0,010    

5 0,006    

TOTAL 1,000    

  

Pede-se: 

a) Construa Um Gráfico Adequado da Distribuição de Probabilidade da Variável X; 
b) Qual é a Probabilidade de Uma Criança Receber Exatamente Três Serviços de Diagnósticos 

Durante Uma Visita ao Consultório de um Pediatra? 
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c) Qual é a Probabilidade de Uma Criança Receber Pelo Menos um Serviço de Diagnósticos Durante 
Uma Visita ao Consultório de um Pediatra? 

d) Qual é a Probabilidade de Uma Criança Receber Quatro ou Mais Serviços de Diagnósticos 
Durante Uma Visita ao Consultório de um Pediatra? 

e) Qual é a Probabilidade de Uma Criança Receber Exatamente Três Serviços de Diagnósticos, se Ela 
Recebeu Pelo Menos um Serviço Durante Uma Visita ao Consultório de um Pediatra? 

f) Qual é o Valor do Atendimento Médio da Variável Aleatória X, Interprete o Valor Calculado. 
g) Qual é o Valor do Desvio Padrão da Variável Aleatória X? Interprete o Valor Calculado. 

 

728) A Equação de Regressão Linear Simples a Seguir, Modela o Ajuste Entre o Consumo de Milhas por 
Galão (3,78 Litros) de Gasolina (mpg) Y, em Função das Dimensões do Motor X Determinado pelo 
Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) do Brasil, em 2007, Para Onze (11) Modelos Compactos de 
Automóvel Movidos a Gasolina. O tamanho do Motor é Dado em Polegadas Cúbicas (0,02 litros) e 
Indica o Volume do Cilindro. Resultados Obtidos em um Ensaio Conduzido por um Aluno de 
Engenharia Mecânica em Natal, RN em 2007. 

         
 

Pede-se: 

a) Interprete os Valores dos Coeficientes Linear da Equação  e do Coeficiente de Regressão ou 

Angular DO modelo ajustado ; 

b) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) sabendo que ele é de 88 
%;  
c) Use a Reta de Regressão Linear Simples Ajustada Para Estimar o Consumo Médio em Milhas por 
Galão de um Modelo subcompacto, Cujo Volume dos cilindros é de 500 Polegadas Cúbicas. 
 

729) Foi retirada uma amostra de tamanho 10, da população de pesos aos 210 dias de Bezerros da Raça 
Nelore num ensaio conduzido em Campina Grande, PB, em 2010. Os valores, em kg, foram os seguintes 
pesos 178 199 182 186 188 191 189 185 174 158. Teste as hipóteses H0: µ = 186 vs H1: µ < 186 ao nível 

de significância de 5%. Dado: n=10;  �̄� = 183; 𝑆 = 11,19; 
 

 

730) Um Biólogo, com base em conhecimentos teóricos e práticos, afirma que a proporção de forófitos 
(Árvore que serve de suporte para epífitas ou trepadeiras, sem parasitá-la, somente como fixação). no 
estádio arbóreo pioneiro da Floresta Ombrófila na Ilha de Santa Catarina em 2013, apresenta 47% sem 

bromélias. Numa amostra de 35 forófitos,  não apresentaram Bromélias. Teste a afirmativa do 

Biólogo ao nível de significância de 5%. Dado; . 

731) A Energia Geotérmica Pode ser Muito Importante, no Futuro. Como o Total de Energia Contida 
em Uma Libra (0,45 kg) de Água é Função de Sua Temperatura, Pode-se Inquirir se a Água Proveniente 
de Veios Profundos Contém ou Não Mais Energia por Libra. A Equação de Regressão Linear Simples a 
Seguir, Modela o Ajuste Entre a Temperatura Média Máxima da Água em Graus Celsius (°C) Y em 
Função da Profundidade Média Máxima em Metros (m) X de 9 Veios Localizado em Nove Países 
Diferentes, Dados Estes Coletados por um Estudante de Física em Natal, RN em 2013. 

 

Pede-se: 

ii XY 0393,0795,48ˆ −=

( )â

( )b̂

  .833,105,0;9110 −=− =−=vt

%40ˆ =P

96,1
2

05,0
=









Z

ii XY 0385,0925,198ˆ +=
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a) Interprete os Valores dos Coeficientes Linear da Equação  e do Coeficiente de Regressão ou 

Angular DO modelo ajustado ; 

b) Interprete o Valor do Coeficiente de Determinação do Modelo Ajustado (r2) sabendo que ele é de 
81%;  

 

732) Equação de Regressão Linear Simples Mostrada a Seguir Foi Modelada ou Ajustada para n = 100 
Medidas da Circunferência (Y) em centímetros (cm) e a Idade Gestacional em Semanas (X) de 100 Bebês 
Nascidos Com Baixo Peso (<1500 gramas) Dados Estes Coletados em 2012 Em Dois Hospitais Escola 
Localizados no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.  

�̂�𝑖 = 3,9143 + 0,7801𝑋𝑖 

Pede-se: 

a) Interprete o Valor do Coeficiente Linear ou Intercepto (�̂�) da Função de Regressão Linear Simples;  

b) Interprete o Valor do Coeficiente de Regressão Linear Simples (angular) (�̂�) do Modelo Ajustado;  

c) Interprete o Valor Obtido do Coeficiente de Determinação ou Explicação (r2), Cujo Valor Encontrado 

Foi 𝑟2 = 0,85.100 = 85%; 

d) Se o Erro Padrão do Coeficiente de Regressão ou de Inclinação [�̂�] ou  [�̂�] é dado por 𝑆[�̂�] = 𝑆[�̂�] =

�̂�𝑝(�̂�) = 0,0631, Então Teste Usando a Prova ou Teste  t de Student a 5% de Significância, a 

Significância da Regressão ou o Que é o Mesmo Que Testar se o Coeficiente de Regressão Linear 

Simples da Equação (�̂�)  é Estatisticamente Diferente de Zero.  Dado V=100-2=98; 𝑡
[98;

0,05

2
]
=

± 1,96. 
 

733) Considere os Dados a Seguir Referentes ao Peso em Quilogramas (kg) de Cinco Suínos da Raça 
DUROC, Medidos em 2017, Num Experimento Aleatório Conduzido na Cidade de Recife, PE. n = 5. 

{48 kg; 52 kg ; 55 kg; 56 kg; 59 kg} 

 Pede-se: 

a) Qual é o Tipo ou Natureza da Variável Deste Estudo?; 

b) Determine a Média Aritmética (�̄�), e Interprete o Valor Obtido; 
c) Calcule a mediana (Md), e Interprete o Valor Obtido; 
d) Obtenha a Amplitude Total dos Dados (At), e Interprete o Valor Encontrado; 

e) A Soma dos Desvios, Afastamentos ou Erros, ou Seja, ∑ 𝑒𝑖
5
𝑖=1 = (∑ (𝑋𝑖 − �̄�)

5
𝑖=1 ).   Interprete o 

Valor Encontrado (Qual é o Significado deste Resultado ou Soma); 
f) Determine o Valor do Desvio Padrão (S), e Interprete o Valor Obtido; 

g) Calcule o Erro Padrão da Média (𝑆[�̄�]), e Interprete o Valor Obtido;  

h) Determine o valor do Coeficiente de Variação de Pearson (C.V.), e Interprete o Valor Obtido; 
i) Some a Cada Valor do Peso 2 kg e Determine Agora o Valor da Nova Média do Grupo de 

Valores. Discuta o Resultado; 
j) Na Letra ou Item Anterior Letra i Qual é o Valor do Desvio Padrão Após a Mudança nos Valores 

dos Pesos?  Discuta o Resultado.  
 

734) Considere os Dados a Seguir Referentes ao Peso Yi em Quilogramas (kg) de Cinco Suínos da Raça 
DUROC, Medidos em 2017, Num Experimento Aleatório Conduzido na Cidade de Recife, PE. n = 5. 

{40 kg; 42 kg ; 55 kg; 62 kg; 71 kg} 

( )â

( )b̂
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Determine: 

a) ∑ (𝑌𝑖 − �̄�)
5
𝑖=1 =; 

b) ∑ (
1

𝑌𝑖
)5

𝑖=1 = 

c) O valor do Desvio padrão (S), Interprete o Valor Encontrado, onde  𝑆2 = ∑ 𝑌𝑖
25

𝑖=1 −
1

5
(∑ 𝑌𝑖

5
𝑖=1 )

2
=; 

d) Se Cada Peso For Reduzido em 3 Quilogramas o Que Acontece Com a Média Aritmética dos 
Dados, Com a Variância e Com o Desvio Padrão, Discuta os Resultados; 

e) Qual é o Valor da Média Harmônica do Conjunte de Dados (MH). 
 
 
735) Considere os Dados a Seguir Referentes ao Peso Yi em Quilogramas (kg) de Cinco Suínos da Raça 

DUROC, Medidos em 2017, Num Experimento Aleatório Conduzido na Cidade de Recife, PE. n = 5. 

{48 kg; 52 kg ; 55 kg; 56 kg; 59 kg} 

Determine: 

a) ∑ 𝑌𝑖
5
𝑖=1 =; 

b) ∑ 𝑌𝑖
25

𝑖=1 = 

c) ∑ (𝑌𝑖 − �̄�)
25

𝑖=1 = 

d) (𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5)
2 =; 

e) ∑ 𝐾𝑌𝑖
5
𝑖=1 = 

f) Qual é o Valor Do Desvio Padrão do Conjunte de Dados (S), Interprete o Valor Encontrado; 

 

 

736) Um experimento aleatório consiste em utilizar lâmpadas que se apresentam em perfeitas condições 
e estas são ensaiadas quanto ao tempo de vida. Um instrumento é acionado no instante em que a lâmpada 
é acesa, e desliga-se automaticamente quando a mesma apaga (queima), tendo-se assim anotado seu 

tempo de vida. 

a) Defina o espaço amostral para este experimento. 
b) Enumere os seguintes eventos: 

1. E1 = o tempo de vida oscila entre 1 semana e 1 mês.  

2. E2 = a lâmpada queima antes de 50 dias.      

3. E3 = o tempo de vida é superior a 500 horas.  

4. Determine a E1 ᵁ E2 e E1 ∩ E3 

 

737) Um lote contém peças pesando 5, 10, 15, 20, 25 e 30 gramas. Admitamos que ao menos 2 peças de 
cada peso sejam encontradas no lote. Duas peças são retiradas do lote. Seja X o peso da primeira peça e 
Y o peso da segunda. Portanto o par de números [X,Y] representa um resultado simples do experimento. 
Empregando o plano [X,Y], marque o espaço amostral e os seguintes eventos: 

a) X = Y 
b) b) Y > X 
c) A segunda peça é duas vezes mais pesada do que a primeira. 
d) A primeira peça pesa menos 10 gramas do que a segunda peça. 
e) O peso médio de 2 peças é menor do que 20 gramas. 
 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 209 / 
/ 209 / 

738) Você costuma passar em determinado trecho da avenida Maravilha onde existem 3 semáforos: A, 
B e C. Se você observar a ocorrência de sinal aberto/fechado descreva o espaço amostral para este 
experimento. 

 

739) Seja o experimento aleatório lançamento de dois dados, e observação da soma das faces. 

Determine o Espaço Amostral associado ao experimento. Calcule todas as probabilidades destes 
eventos aleatórios. Enumere os seguintes eventos: 

i) Soma das faces menor ou igual a 5.  

ii) Soma das faces par. 

iii) Soma das faces ímpar.  

iv) Complementar do evento definido em b 

v) Intersecção entre os eventos definidos em a e c. 

vi) Soma das faces menor ou igual a 1. 

vii) Você acha que TODOS os resultados do Espaço Amostral têm a mesma chance de ocorrer? Por 
quê? 

 

740) Seja o experimento aleatório a observação das peças produzidas por uma linha de montagem 
e a contagem do número de defeituosas. Determine o Espaço Amostral associado ao experimento e a 
probabilidade dos eventos. Enumere os seguintes eventos: 

i) Nenhuma peça defeituosa. 

ii) Mais de duas peças defeituosas. 

iii) Ao menos uma peça defeituosa.  

iv) Complementar do evento definido em b. 

v) Intersecção entre os eventos definidos em b e c 

vi) Complementar do evento definido em c. 

vii) Intersecção entre os eventos definidos em c e f. 

 

741) Seja o experimento aleatório que consiste em retirar duas cartas, ao acaso e consecutivamente (há 
reposição da primeira carta retirada), de um baralho de 52 cartas. Observa-se se as cartas foram números 
ou “figuras” (ás, rei, dama ou valete), e de que cor (vermelha ou preta). 

i) Determine o Espaço Amostral associado ao experimento. 

ii) O jogador ganhará apenas se as 2 cartas forem figuras E da mesma cor. Enumere o evento 
“ganhar” e determine sua probabilidade  

 

742) Calcular a probabilidade de ocorrência dos seguintes eventos: 

i) Retirar um ás de um baralho com 52 cartas. (R.: 4/52) 

ii) Obter um número par no lançamento de um dado. (R.: 1/2) 

iii) Obter três caras em três lançamentos de uma moeda. (R.: 0,125) 

 

743) Calcule a probabilidade da soma de dois dados ou hexaedros lançados para cima: 
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i) ser um múltiplo de 3 (R.:1/3) 

ii) não ser um múltiplo de 3 (R.: 2/3) 

iii) ser menor do que 5 (R.: 1/6)  

iv) ser maior ou igual a 5 (R.: 5/6) e) ser par (R.: 1/2) 

v) ser menor do que 5, dado que é par (R.: 4/18)  

vi) ser par, dado que é menor do 5 (R.: 2/3) 

vii) ser menor do que 5 e par (R.: 1/9)  

viii) ser menor do que 5 ou par (R.: 5/9)  

 

744) O quadro abaixo apresenta a titulação, por sexo, dos professores de uma universidade. Sorteado um 
docente ao acaso, qual a probabilidade de que ele possua as seguintes características: 

i) ser mestre (R.: 0,67)  

ii) ser homem (R.: 0,6) 

iii) ser homem, sabendo-se que foi sorteado um mestre (R.: 45/67) 

iv) ser mestre, sabendo-se que foi sorteado um homem (R.: 3/4) 

v) ser mestre e homem (R.: 0,45)  

vi) ser mestre ou homem (R.: 0,82) 

vii) não-mestre e homem (R.: 0,15)  

viii) não-mestre ou mulher (R.: 0,55) 

 

 Mestrado Doutorado Total 

Mulheres 22 18 40 

Homens 45 15 60 

Total 67 33 100 

 

745) Numa urna com 10 bolas numeradas de 1 a 10, extrair aleatoriamente uma bola e observar 
seu número. 

i) Construa um modelo probabilístico para o experimento: determine o Espaço Amostral e as 
probabilidades de ocorrência de cada um dos resultados. 

ii) Enumere os seguintes eventos: 

a. Número par.  

b. Número ímpar.  

c. Número menor que 3. 

d. Intersecção dos eventos definidos em b.1 e b.2. 

e. Intersecção dos eventos definidos em b.1 e b.3. 

f. Intersecção dos eventos definidos em b.2 e b.3. 
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746) Numa eleição para a prefeitura de uma cidade, 30% dos eleitores pretendem votar no candidato A, 
50% no candidato B e 20% em branco ou nulo. Sorteia-se um eleitor na cidade e verifica-se o candidato 
de sua preferência. 

i) Construa um modelo probabilístico para o problema. 

ii) Qual é a probabilidade de o eleitor sorteado votar em um dos dois candidatos? (R.: 0,8) 

 

747) Seja uma família sorteada de uma população de 120 famílias, as quais se distribuem conforme a 

seguinte tabela: 

Distribuição conjunta de freqüências do grau de instrução do chefe da casa e uso de programas de 
alimentação popular, em um conjunto de 120 famílias. 

Uso de programas Grau de instrução do chefe da casa Total 

Nenhum 1º Grau 2º Grau 

Sim 31 22 25 78 

Não 7 16 19 42 

Total 38 38 44 120 

 

Calcule a probabilidade da família sorteada ser: 

i) Usuária de programas de alimentação popular. (R.: 78/120) 

ii) Tal que o chefe da casa tenha o 2o grau. (R.: 44/120) 

iii) Tal que o chefe da casa não tenha o 2o grau. (R.: 76/120) 

iv) Usuária de programas de alimentação popular e o chefe da casa ter o 2º grau. (R.: 25/120) 

v) Usuária de programas de alimentação popular e o chefe da casa não ter o 2º grau. (R.: 53/120) 

vi) Usuária de programas de alimentação popular, considerando que o sorteio tenha sido restrito às 
famílias cujo chefe da casa tenha o 2º grau. (R.: 25/44) 

vii) Tal que o chefe da casa tenha o 2º grau, considerando que o sorteio tenha sido restrito às 
famílias usuárias de programas de alimentação popular. (R.: 25/78) 

 

748) Há 50 bolas numa urna: 20 azuis, 15 vermelhas, 10 laranjas e 5 verdes. Misturam-se as bolas e extrai- 

se aleatoriamente uma delas. Calcule a probabilidade da bola escolhida ser: 

i) Verde (R.: 0,1)  

ii) Azul (R.: 0,4)  

iii) Azul OU Verde (R.: 0,5)  

iv) Não – Vermelha (R.: 0,7) 

v) Vermelha OU Verde (R.: 0,4)  

vi) Amarela (R.: zero)  

vii) Não Amarela (R.: 1) 

viii) Verde E Não – Vermelha (R.: 0,1)  

ix) Verde OU Não Amarela (R.: 1) 
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749) Jogam-se n dados equilibrados e observam-se suas faces voltadas para cima. 

i) Supondo n igual a 2. 

a. Qual é a probabilidade de que ambas as faces sejam iguais a 6? (R.: 1/36) 

b. Qual é a probabilidade de que ambas as faces sejam pares? (R.: 1/4) 

c. Qual é a probabilidade de que ambas as faces sejam iguais a 6, sabendo-se que são pares? 
(R.: 1/9) 

ii) Supondo n igual a 3. 

a. Qual é a probabilidade de que todas as faces sejam iguais a 6? (R.: 1/216) 

b. Qual é a probabilidade de que todas as faces sejam pares? (R.: 1/8) 

c. Qual é a probabilidade de que todas as faces sejam iguais a 6, sabendo-se que são pares? 
(R.: 1/27) 

 

750) As falhas de diferentes máquinas são independentes umas das outras. Há  4 máquinas, e suas 
respectivas probabilidades de falha são 1%, 2%, 5% e 10% em certo dia, calcule as probabilidades: 

iii) De que todas falhem no mesmo dia. (R.: 0,000001) 

iv) De que nenhuma falhe no mesmo dia. (R.: 0,829521) 

v) 751) Extraem-se ao acaso duas cartas de um baralho de 52 cartas, uma após a outra SEM 
reposição. Calcule as seguintes probabilidades: 

vi) Ambas as cartas são vermelhas. (R.: 0,245)  

vii) Ambas as cartas são de paus. (R.: 0,058) 

viii) Ambas as cartas são de “figuras” (ás, rei, dama ou valete). (R.: 0,0905) 

ix) Uma carta de paus e outra de copas. (R.: 0,1274) 

x) Repita o exemplo supondo que as retiradas fossem feitas COM reposição. 

a) R.: 0,25 b) R.: 0,0625 c) R.: 0,0947 d) 0,125 

 

752) Para um determinado telefone a probabilidade de se conseguir linha é de 0,75 em dias normais e 
0,25 em dias de chuva. A probabilidade de chover em um dia é 0,1. Além disso tendo-se conseguido 
linha, a probabilidade de que um número esteja ocupado é 11/21. 

i) Qual é a probabilidade de que um telefone tenha sua ligação completada? (R.: 0,333) 

ii) Dado que um telefonema foi completado, qual é a probabilidade de estar chovendo? (R.: 0,0357) 

 

753) Seja a tabela com os dados a seguir sobre o tipo de crime e a relação entre o criminoso e a vítima. 

Criminoso Homicídio Furto Assalto Totais 

Estranho 12 379 727 1118 

Conhecido 39 106 642        787 

Ignorado 18 20 57          95 

Totais 69 505 1426 2000 
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i) Determine a probabilidade de que, quando se escolhe uma das 2000 pessoas, a pessoa escolhida 
tenha sido vítima de um conhecido sabendo-se que foi alvo de furto. (R.: 106/505) 

ii) Determine a probabilidade de que, quando se escolhe uma das 2000 pessoas, a pessoa escolhida 
tenha sido furtada por um conhecido. (R.: 106/2000) 

iii) Determine a probabilidade de que uma pessoa tenha sido furtada ou tenha sido vítima de um 
conhecido. (R.: 1186/2000) 

iv) Escolhidas aleatoriamente duas pessoas diferentes, determine a probabilidade de ambos terem 
sido vítimas de furto. (R.: 0,0637) 

v) Determine a probabilidade de que, quando se escolhe uma das 2000 pessoas, a pessoa escolhida 
tenha sido vítima de homicídio, sabendo-se que o criminoso é um estranho. (R.: 12/1118) 

vi) Determine a probabilidade de que, quando se escolhe uma das 2000 pessoas, a pessoa escolhida 
tenha sido vítima de um estranho, sabendo-se que foi vítima de homicídio. (R.: 12/69) 

vii) Escolhidas aleatoriamente duas pessoas diferentes, determine a probabilidade de ambos terem 
sido vítimas de criminosos ignorados. (R.: 0,0022) 

 

754) A secretaria de saúde de um estado brasileiro obteve uma taxa de 10% de incidência do vírus HIV 
na população “de risco”, e uma taxa de 0,3% na população “normal”. Aproximadamente 4% da 
população do estado pode ser considerada “de risco”. Os testes para identificação do vírus HIV são 
corretos em 95% dos casos (detectam o vírus quando ele existe, e não detectam quando não existe). 

i) Escolhida aleatoriamente uma pessoa da população, qual é a probabilidade de ser “normal” e seu 
teste de HIV dar positivo? (R.: 0,050592) 

ii) Escolhida aleatoriamente uma pessoa da população, qual é a probabilidade de seu teste de HIV 
dar positivo? (R.: 0,0056) 

iii) Escolhida aleatoriamente uma pessoa, qual é a probabilidade de seu teste de HIV dar um resultado 
incorreto? (R.: 0,05) 

iv) Escolhida aleatoriamente uma pessoa da população “de risco” e que o teste detecta HIV, qual é a 
probabilidade de a pessoa ter o vírus HIV se seu teste de HIV for positivo? (R.: 0,6785) 

v) Escolhida aleatoriamente uma pessoa da população “normal” e que o teste não detecta HIV, qual 
é a probabilidade de a pessoa não ter o vírus HIV se seu teste de HIV for negativo? (R.: 0,9998) 

 
 
755) A Ação Júnior precisa selecionar 6 novos consultores. Após as entrevistas ocorreu um fato muito 
interessante: há 45 candidatos com perfil muito semelhante (10 são da 1a fase, 20 estão entre a 2a e a 4a 
fases, e 15 estão entre a 5a e a 7a fases). Imaginando que a seleção fosse feita por sorteio. 

i) Qual é a probabilidade de que os seis sejam do mesmo grupo? (R.: 0,0054) 

ii) Qual é a probabilidade de que sejam selecionados exatamente dois de cada grupo? (R.: 0,1102) 

iii) Qual é a probabilidade de que sejam selecionados quatro dos que estão entre a 2a e 4a fase, e um 
de cada um dos dois outros grupos? (R.: 0,0892) 

iv) Supondo que os 6 candidatos sejam do mesmo grupo, qual é a probabilidade de que estejam entre 
a 2a 

v) e a 4a fases? (R.: 0,881409892) 
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756) Usualmente avalia-se a qualidade de peças produzidas através de amostras aleatórias dos lotes 
produzidas. Em um processo retira-se uma amostra de 5 peças de um lote, se 3 ou mais apresentarem 
defeitos o lote é rejeitado. Calcule a probabilidade de o lote ser rejeitado nas situações a seguir. 

i) O lote tem 50 peças, das quais 10 apresentam defeitos. (R.: 0,0483) 

ii) O lote tem 50 peças, das quais 5 apresentam defeitos. (R.: 0,0048) 

iii) O lote tem 95 peças, das quais 5 apresentam defeitos. (R.: 0,000599382) 

 

757) O Centro Acadêmico de Administração está vendendo uma rifa para angariar fundos. Serão 
sorteados 4 pequenos aparelhos de som. Foram emitidos 200 bilhetes. Você comprou 5 e um amigo seu 
8. 

i) Qual é a probabilidade de que você ganhe 2 prêmios e seu amigo ganhe os outros 2? (R.: 
0,00000433) 

ii) Qual é a probabilidade de que você ganhe os 4 prêmios? (R.: 0,00000008) 

iii) Qual é a probabilidade de que o seu amigo ganhe os 4 prêmios? (R.: 0,00000108) 

iv) Qual é a probabilidade de que vocês não ganhem nenhum prêmio? (R.: 0,76265762) 

v) Qual é a probabilidade de que você ou seu amigo ganhem exatamente um prêmio? (R.: 
0,226287954) 

 

758) Um certo número de candidatos apresentou-se para algumas vagas como trainees em uma 
grande empresa. Suponha que o número de vagas e a composição dos candidatos sejam as seguintes: 

i) Há 5 vagas, e 40 homens e 30 mulheres disputando-as. 

a. Calcule a probabilidade de que apenas homens sejam escolhidos. (R. 0,054367284) 

b. Calcule a probabilidade de que apenas mulheres sejam escolhidas. (R. 0,011774422) 

c. Calcule a probabilidade de que a maioria dos escolhidos sejam homens. (R. 0,635999264) 

d. Calcule a probabilidade de que a maioria dos escolhidos sejam mulheres. (R. 0,364000736) 

e. Supondo que os 5 sejam do mesmo sexo, qual é a probabilidade de que sejam homens? 
(R.: 0,8219) 

ii) Há 6 vagas, e 40 homens e 30 mulheres disputando-as. 

a. Calcule a probabilidade de que apenas homens sejam escolhidos. (R. 0,029274691) 

b. Calcule a probabilidade de que apenas mulheres sejam escolhidas. (R. 0,004528624) 

c. Calcule a probabilidade de que a maioria dos escolhidos sejam homens. (R. 0,483032408) 

d. Calcule a probabilidade de que a maioria dos escolhidos sejam mulheres. (R. 0,21103388) 

e. Calcule a probabilidade de que exatamente 3 mulheres sejam escolhidas. (R. 0,305933712) 

f. Supondo que os 6 sejam do mesmo sexo, qual é a probabilidade que sejam mulheres? (R.: 
0,133969818) 
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759) Uma faculdade contrata os 4 próximos funcionários sem distinção de sexo e o conjunto de 
candidatos é grande, com números iguais de homens e mulheres. A tabela a seguir apresenta uma 
distribuição que a faculdade afirma ser a distribuição de probabilidades do número X de mulheres 
contratadas: 

x 0 1 2 3 4 

P(x) 0,0625 0,2500 0,3750 0,2500 0,0625 

i) Esta distribuição pode realmente ser considerada uma distribuição de probabilidades? Por quê? 

ii) Caso a resposta do item anterior seja positiva, calcule a média, variância e o desvio padrão do 
número X de mulheres contratadas.  

 

760) Ao avaliar riscos de crédito um banco investiga o número de cartões de crédito que a pessoa tem. 
Com X sendo o número de cartões de crédito que os adultos possuem. A tabela a seguir apresenta o 
que se considera ser uma distribuição de probabilidades de X: 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 

P(x) 0,26 0,16 0,12 0,09 0,07 0,09 0,07 0,14 

i) Esta distribuição pode realmente ser considerada uma distribuição de probabilidades? Por quê? 

ii) Caso a resposta do item anterior seja positiva, calcule a média, variância e o desvio padrão do 
número X de cartões de créditos. (R.: 2,8; 6,36; 2,52) 

 

761) João aguarda com ansiedade o resultado de duas provas que acaba de fazer. Ele estima em 0,80 a 
probabilidade de obter conceito A em TGA, e em 0,40 a probabilidade de obter A em Matemática 
Financeira. Calcule as seguintes probabilidades: 

i) Obter A em ambas as provas. (R.: 0,32)         

ii) Não obter A em nenhum das duas provas. (R.: 0,12) 

iii) Obter A em TGA e não obter em Matemática Financeira. (R.: 0,48) 

 

762) Três alunos estão tentando independentemente resolver um problema. A probabilidade de que 
o aluno A resolva o problema é de 4/5, de B resolver é de 2/3 e de C resolver é de 3/7. Seja X o número 
de soluções corretas apresentadas para este problema. 

i) Construa a distribuição de probabilidades de X. (R.: 0,038; 0,257; 0,476; 0,228) 

ii) Calcule a E(X) 

iii) Determine a V(X). (R.: 1,893; 0,630) 

 

763) Um prédio possui 3 vigias dispostos em vários pontos de onde têm visão do portão de entrada. Se 
alguém não autorizado entrar, o vigia que o vê faz soar um alarme. Suponha que os vigias trabalham 
independentemente entre si, e que a probabilidade de que cada um deles veja uma pessoa entrar é 0,8. 
Seja X o número de alarmes que soam ao entrar uma pessoa não autorizada. Encontre a distribuição de 

probabilidades de X. (R.: 0,008; 0,096; 0,384; 0,512) 
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764) Um empreiteiro faz as seguintes estimativas para a execução de uma obra: 

Prazo de execução 10 15 22 

Probabilidade 0,3 0,2 0,5 

i) Qual é o prazo esperado para a execução da obra, de acordo com essas estimativas? Interprete 
este resultado. (R.:17 dias) 

ii) Qual é o desvio padrão do prazo para a execução da obra? (R.: 5,29 dias) 

 

765) No berçário de uma maternidade há 8 recém-nascidos. Qual a probabilidade de que: 

i) todos sejam homens. (R.: 0,0039)  

ii) pelo menos um seja mulher (R.: 0,9961) 

iii) exatamente 3 sejam homens (R.: 0,21875)  

iv) ao menos 3 sejam homens (R.: 0,855468) 

v) Qual é a média do número de recém-nascidos homens? (R.: 4) 

vi) Qual é o valor mais provável da variável número de recém-nascidos homens? (R.: 4) 

 

766) Classifique cada uma das variáveis aleatórias a seguir como discreta ou contínua. justifique sua  
resposta. 

i) Alturas em metros dos alunos do curso de Economia da UFSC. (R.: contínua) 

ii) Número de dias em que o IBOVESPA apresentou baixa em um ano. (R.: discreta) 

iii) Número de automóveis que passam por um posto da Polícia Rodoviária em uma hora. (R.: 
discreta) 

iv) Safra de grãos produzida no Brasil em um ano, medida em toneladas. (R.: contínua) 

v) Lucro de uma empresa em um mês. (R.: contínua) 

767) Uma empresa está trabalhando em 4 projetos independentes, A, B, C e D, com lucros esperados 
de $4000, $5000, $10000, $20000, e desvios padrões de $100, $200, $300 e $400 respectivamente. 

i) Determine o lucro esperado total destes quatro projetos e o desvio padrão total. (R.: 39000; 547,72) 

ii) Se os projetos NÃO fossem independentes você poderia resolver o item a? Justifique sua resposta. 
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768) Considere os pesos vivos na fase inicial (x) e no período de abate (y), ambos em quilogramas, (kg), 
de 20 frangos de corte (n = 20) da Linhagem HUBBARD, tomados em uma amostra de uma criação na 
granja sertaneja em Mossoró, RN, em janeiro de 2010. 

Tabela: Pesos vivo em quilogramas de 20 frangos de corte da linhagem Hubbard, Mossoró, RN, Brasil, 
2021.  

 PESO NA FASE 
INICIAL (KG) 

X 

PESO NO 
PERÍODO DE 
ABATE (KG) 

Y 

 

XY 

 

X2 

 

Y2 

 0,040 

0,052 

0,048 

0,060 

0,056 

0,062 

0,070 

0,056 

0,054 

0,055 

2,00 

2,20 

2,14 

2,29 

2,24 

2,32 

2,39 

2,20 

2,21 

2,23 

   

  0,062 2,30    

 0,070 2,40    

 0,043 2,10    

 0,048 2,15    

 0,052 2,24    

 0,054 2,26    

 0,057 2,27    

 0,058 2,28    

 0,062 2,31    

 0,064 2,39    

Soma 1,123 44,92    

 

De acordo com os dados mostrados na tabela acima, responda de forma detalhada os seguinte itens.   

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, do peso 

ao desmame (y) sobre o peso ao nascer (x) e interprete o coeficiente linear (�̂�) e de regressão (�̂�); 
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c) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear simples 
obtida no item anterior “b”; 

d) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1− 𝑟2); 

e) Estimar o peso no abate (Y) para um peso na fase inicial (X) de 0,050 kg; 

f) Calcular e interpretar o coeficiente de variação (C.V.); 

g) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente linear (�̂�) da equação de regressão; 

h) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente de regressão linear (�̂�) da equação 

de regressão; 

i) Construir e interpretar o intervalo de confiança para um valor futuro de y (𝑌𝑖) da equação de regressão; 

j) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de PEARSON (r) entre X e Y, e teste sua 
significância a 1% de probabilidade.  

 

769) Nos dados da tabela abaixo X representa a quantidade de água em polegadas, utilizada na irrigação 
por aspersão de uma cultura de ALFAFA (Medicago sativa), e Y representa as produções em toneladas por 
acre, em Mossoró, Rn durante o ano de 2009. 1 ACRE = 4051 m2 e 1 POLEGADA = 2,75 cm = 25,20 
mm. Pede-se: 

Tabela 14: Quantidade de água em polegadas, utilizada na irrigação por aspersão em uma cultura de alfafa. 
Mossoró, Rn, 2009.  

 QUANTIDADE 
DE ÁGUA EM 
POLEGADAS 

(x) 

PRODUTIVIDADE 
DE ALFAFA EM 

t/acre 

(Y) 

XY X2 Y2 

 12 5,26    

 18 5,68    

 24 6,23    

 30 7,22    

 35 8,21    

 41 8,71    

 49 8,43    

Total 209 49,74    

 

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, da 
produtividade de alfafa em toneladas por acre (y) sobre a quantidade de água usada na irrigação em 

polegadas (x) e interprete o coeficiente linear (�̂�) e de regressão (�̂�); 

c) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear simples 
obtida no item anterior “b”; 
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d) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1− 𝑟2); 

e) Estimar a produtividade de alfafa (Y) para uma quantidade (X) de água de 20 polegadas; 

f) Calcular e interpretar o coeficiente de variação (C.V.); 

g) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente linear (�̂�) da equação de regressão; 

h) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente de regressão linear (�̂�) da equação 

de regressão; 

i) Construir e interpretar o intervalo de confiança para um valor futuro de y (𝑌𝑖) da equação de regressão; 

j) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de PEARSON (r) entre X e Y, e teste sua 

significância a 1% de probabilidade. 

770) Nos dados da tabela abaixo, cientistas da UFERZAM em Mossoró, RN, durante o ano de 2009 
conduziram um estudo sobre a influência do fertilizante nitrogenado na safra da cultura do trigo 
(Triticum, spp), os pesquisadores só dispunham de recursos para coletar sete observações experimentais. 
O pesquisador fixa então sete diferentes valores para X, medindo apenas uma observação Y em cada 
caso. 1 LIBRA = 0,45359 quilogramas; 1 ARROBA = 15 quilogramas e 1 ARE = 100 m2  .Pede-se: 

 

Tabela 15: Produtividade de trigo (Triticum, spp.) em arrobas por are, em função da quantidade de 

fertilizante nitrogenado em libras por are, Mossoró, Rn, 2009.  

 QUANTIDADE 
DE 
FERTILIZANTE 
EM 
LIBRAS/ARE 

(x) 

PRODUTIVIDADE 
DE TRIGO EM 

ARROBAS/ARE 

(Y) 

XY X2 Y2 

 100 40    

 200 50    

 300 50    

 400 70    

 500 65    

 600 65    

 700 80    

TOTAL 2800 420    

 

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, da 
produtividade de trigo em arrobas por are (y) sobre a quantidade de fertilizante em libras por are (x) e 

interprete o coeficiente linear (�̂�) e de regressão (�̂�); 
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c) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear simples 
obtida no item anterior “b”; 

d) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1− 𝑟2); 

e) Estimar a produtividade de trigo (Y) arrobas por are, para uma quantidade (X) de fertilizante de 470 
libras por are; 

f) Calcular e interpretar o coeficiente de variação (C.V.); 

g) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente linear (�̂�) da equação de regressão; 

h) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente de regressão linear (�̂�) da equação 
de regressão; 

i) Construir e interpretar o intervalo de confiança para um valor futuro de y (𝑌𝑖) da equação de regressão; 

j) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de PEARSON (r) entre X e Y, e teste sua 

significância a 5 % de probabilidade. 

 

771) A quantidade de pesquisas científicas em ciências agrárias no sentido de incrementar a produção 
agrícola em regiões semi áridas do planeta Terra como no Nordeste Brasileiro, tem crescido muito nos 
últimos anos, e torna-se necessário nestes casos controlar o grau de umidade do solo. Para isso dois 
métodos podem ser usados. Um utiliza equações ou modelos matemáticos, dados de temperaturas, 
índices de precipitação pluviométrica de chuvas e de evaporação para calcular o valor do grau de umidade 
do solo. O outro método baseia-se numa medida direta da umidade do solo, antes e depois da evaporação. 
A Tabela a seguir apresenta uma comparação dos valores teóricos calculados para a umidade (em 
porcentagem de peso seco do solo) com os valores medidos, de 9 (n = 9) determinações amostrais de 
solo do tipo latossolo vermelho amarelo de uma região semi árida em Mossoró, no Estado do Rio Grande 
do Norte, durante o ano de 2008, sendo que essas amostras foram selecionadas aleatoriamente. Pede-se:  
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Tabela 16: Umidade medida e umidade calculada em porcentagem de peso seco do solo, determinadas 
em 9 amostras de solo latossolo vermelho amarelo, em uma região semiárida, em Mossoró, RN, Brasil, 
2020.  

 UMIDADE 
CALCULADA 

(X) 

UMIDADE MEDIDA 

(Y) 

XY X2 Y2 

 10,2 11,8    

 13,6 15,4    

    9,7   9,2    

    7,3   8,0    

 13,1 13,8    

 15,6 16,1    

   9,0   8,4    

 10,4 10,2    

 12,1 10,5    

Total 101 103,4    

 

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, da 

umidade medida (y) sobre a umidade calculada (x) e interprete o coeficiente linear (�̂�) e de regressão (�̂�); 

c) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear simples 
obtida no item anterior “b”; 

d) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1− 𝑟2); 

e) Estimar a umidade medida (Y), para uma umidade calculada ( X) de 8,1 unidades; 

f) Calcular e interpretar o coeficiente de variação (C.V.); 

g) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente linear (�̂�) da equação de regressão; 

h) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente de regressão linear (�̂�) da equação 
de regressão; 

i) Construir e interpretar o intervalo de confiança para um valor futuro de y (𝑌𝑖) da equação de regressão; 

j) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de PEARSON (r) entre X e Y, e teste sua 

significância a 5 % de probabilidade. 

 

772) Os cientistas fitopatologistas estudam algumas espécies de nematóides, tais como a cavervícula 
(Radopholus similis), o de galha (Meloidogyne spp.) e o nematóide reniforme (Rotylenchulus reniforme) 
que são vermes cilíndricos ou arredondados que vivem debaixo da terra, ou seja são animais 
microscópicos e translúcidos que atacam a cultura da bananeira (Musa spp.), e muitas vezes são tão 
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pequenos que não podem ser vistos a olho nu, e se alimentam de raízes das plantas. Esta peste ou praga, 
particularmente problemática em climas quentes como no Estado do Rio Grande do Norte, pode ser 
tratada por meio da aplicação de nematicidas, uma espécie de formicida. Os dados da tabela a seguir 
foram coletados em um experimento conduzido na cidade de Mossoró, RN, em 2007 e medidos em 
porcentagem de mortes de nematóides durante várias aplicações de nematicidas (dosagens em Libras por 
Acre). 1 LIBRA = 0,4535923 Quilogramas e 1 ACRE = 4051 m2

. Pede-se:  

Tabela 17: Porcentagem de mortes de nematóides em função do número de aplicações de nematicida 

em libras por acre, em Mossoró, RN, 2007.  

 NÚMERO DE 

APLICAÇÕES 

(X) 

PORCENTAGEM 

DE MORTES 

(Y) 

XY X2 Y2 

 2 50    

 2 56    

 2 48    

 3 63    

 3 69    

 3 71    

 4 86    

 4 82    

 4 76    

 5 94    

 5 99    

 5 97    

Total 42 891    

 

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, da 
porcentagem de mortes (y) em função do número de aplicações do veneno (x) e interprete o coeficiente 

linear (�̂�) e de regressão (�̂�); 

c) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear simples 
obtida no item anterior “b”; 

d) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1− 𝑟2); 

e) Estimar a porcentagem de mortes (Y), para uma dose de aplicação de  ( X) de 3,7 unidades; 

f) Calcular e interpretar o coeficiente de variação (C.V.); 

g) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente linear (�̂�) da equação de regressão; 
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h) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente de regressão linear (�̂�) da equação 
de regressão; 

i) Construir e interpretar o intervalo de confiança para um valor futuro de y (𝑌𝑖) da equação de regressão; 

j) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de PEARSON (r) entre X e Y, e teste sua 

significância a 5 % de probabilidade. 

 

773) Os cientistas entomologistas da UFERZAM em Mossoró, RN, durante o ano de 2007, conseguiram 
medir com certa facilidade o comprimento de um inseto da espécie de formigas cortadeiras (saúvas spp.), 
mas encontraram dificuldades para medir o perímetro cefálico desses animais. Essa última medida é 
utilizada na classificação dessas espécies de inseto. Os dados a seguir foram obtidos em um experimento 
conduzido durante o ano de 2007, e através de um diagrama de dispersão o pesquisador verificou que o 
comprimento do inseto (X) e o perímetro cefálico (Y), ambos em milímetros são linearmente 
relacionados. Pede-se: 

 

Tabela 18: Perímetro cefálico e comprimento de formigas cortadeiras (súvas spp.) em milímetros, em 

Mossoró, Rn, 2007.  

 COMPRIMENTO 

DO INSETO 

(X) 

PERÍMETRO 

CEFÁLICO 

(Y) 

XY X2 Y2 

 8,0 2,5    

 8,1 2,6    

 7,0 2,0    

 8,3 2,6    

 7,1 2,9    

 7,8 1,5    

 9,3 3,6    

 9,2 1,4    

Total 64,8 163,59    

 

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Trace um gráfico dos resíduos contra os valores preditos; 

c) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, do 

perímetro cefálico (y) em função do comprimento do inseto (x) e interprete o coeficiente linear (�̂�) e de 

regressão (�̂�); 

d) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear 
simples obtida no item anterior “b”; 

e) Determinar e interpretar o coeficiente de determinação ou explicação (r2) e o coeficiente de não 

determinação (𝐾2 = 1− 𝑟2); 
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f) Estimar o perímetro cefálico (Y), para um comprimento de formiga de  ( X) de 7,5 milímetros; 

g) Calcular e interpretar o coeficiente de variação (C.V.); 

h) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente linear (�̂�) da equação de regressão; 

i) Construir e interpretar o intervalo de confiança para o coeficiente de regressão linear (�̂�) da equação 
de regressão; 

j) Construir e interpretar o intervalo de confiança para um valor futuro de y (𝑌𝑖) da equação de regressão; 

k) Calcule e interprete o coeficiente de correlação linear simples de PEARSON (r) entre X e Y, e teste 
sua significância a 5 % de probabilidade. 

 

774) A produção de soja (Glicine max L.), o qual é um alimento que contém muitas proteínas, varia de 
acordo com o clima, o índice de precipitação pluviométrica e a produção de grãos competidores, como 
o feijão preto por exemplo. Os dados da tabela a seguir mostram a produção norte americana anual de 
soja (em 100.000 toneladas), durante o período de 1960 a 1972, organizados em Mossoró, Rn, Brasil, 
durante o ano de 2010. Pede-se: 
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Tabela 19: Produção de soja (glicine max L.) dos Estados Unidos em 100.000 toneladas durante o período 
de 18 anos (1960 – 1977), Mossoró, Rn, 2020.  

ANO ANO 

(X) 

PRODUÇÃO DE 

SOJA 

(Y) 

XY X2 Y2 

1960 0 9,4    

1961 1 10,3    

1962 2 11,1    

1963 3 10,6    

1964 4 11,3    

1965 5 12,9    

1966 6 13,5    

1967 7 13,7    

1968 8 14,6    

1969 9 17,6    

1970 10 18,0    

1971 11 17,0    

1972 12 16,7    

1973 13 19,7    

1974 14 16,7    

1975 15 20,8    

1976 16 18,5    

1977 17 20,1    

Total      

 

a) Construir o diagrama de dispersão de y em função de x; 

b) Determinar a equação de regressão linear simples através do método dos mínimos quadrados, da 

produção de soja (y) em função do dos anos (x) e interprete o coeficiente linear (�̂�) e de regressão (�̂�); 

c) Testar usando o teste “t” de “Student” a 1% de probabilidade, a significância da regressão linear simples 
obtida no item anterior “b”; 

d) Determine a produção de soja dos Estados Unidos no ano de 1978, considerando um intervalo de 

confiança com 90% de probabilidade; 

e) Vale salientar que a resposta do item anterior item d, você fez uma extrapolação ou uma seja análise 
de inferência estatística, uma indução, de que modo isso pode afetar sua interpretação no intervalo de 
previsão?  
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775) Nos Dados Mostrados na Tabela Abaixo, as Variáveis X1 Representa o teor de Fósforo Inorgânico, 
X2, o Teor de Fósforo Orgânico e Y o Teor de Fósforo Disponível em Plantas da Cultura do Milho (Zea 
mays L.), Medidas em Partes por Milhão, em 18 Tipos de Solos, Cujas Amostras Foram Coletadas no Vale 
do Açu, no Estado do Rio Grande do Norte e Analisadas no Laboratório da UFERZAM na Cidade de 
Mossoró, RN, em 2010. 

a) Determine a equação de regressão de Y em relação a X1 e X2, através do método dos mínimos 
quadrados, interprete os valores dos coeficientes de regressão β1 β2 encontrados; 

b) Mostre que ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
𝑛
𝑖=1 = 0, estimando�̂�𝑖 com uma casa decimal; 

c) Realize a análise de variância e teste as hipóteses 𝐻0: 𝛽1 = 0, 𝐻0: 𝛽2 = 0, e verifique se houve 
vantagem em incluir a variável X2. 

 

Tabela 20: Teor de Fósforo Inorgânico, X2, o Teor de Fósforo Orgânico e Y o Teor de Fósforo 
Disponível em Plantas da Cultura do Milho (Zea mays L.), Medidas em Partes por Milhão, em 18 Tipos 
de Solos, em amostras coletadas no Vale do Açu, no Estado do Rio Grande do Norte e Analisadas no 
Laboratório da UFERZAM na Cidade de Mossoró, RN, em 2010. 

Tipo de Solo Y X1 X2 

1 64 0,4 53 

2 60 0,4 23 

3 71 3,1 19 

4 61 0,6 34 

5 54 4,7 24 

6 77 1,7 65 

7 81 9,4 44 

8 93 10,1 31 

9 93 11,6 29 

10 51 12,6 58 

11 76 10,9 37 

12 96 23,1 46 

13 77 23,1 50 

14 93 21,6 44 

15 95 23,1 56 

16 54 1,9 36 

17 68 26,8 58 

18 99 29,9 51 
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776) Num estudo sobre framboesas (Rubus idaeus) realizado na Seção de Horticultura da UFERZAM em 
Mossoró, RN, em 2003 foram analisados frutos de 14 plantas diferentes, no que respeito a 6 diferentes 
variáveis, As variáveis observadas foram: (i) o diâmetro dos frutos (em cm); (ii) a sua altura (em cm); (iii) 
o seu peso (em g); (iv) o seu teor de sólidos solúveis, brix (em graus Brix); (v) o seu pH; (vi) o seu teor 
de açúcar, excetuando a sacarose (em g/100ml), Os resultados médios de cada variável, para as 
framboesas de cada planta foram: 

 

Tabela 21: Dados medidos em frutos de Framboesa (Rubus idaeus) referente a: (i) o diâmetro dos frutos 
(em cm); (ii) a sua altura (em cm); (iii) o seu peso (em g); (iv) o seu teor de sólidos solúveis, brix (em graus 
Brix); (v) o seu pH; (vi) o seu teor de açúcar, excetuando a sacarose (em g/100ml), Mossoró, RN, 2003. 

 DIÂMETRO ALTURA PESO BRIX PH AÇUCAR 

 2,0 2,1 3,71 8,4 2,78 5,12 

 2,1 2,0 3,79 8,4 2,84 5,40 

 2,0 1,7 3,65 8,7 2,89 5,38 

 2,0 1,8 3,83 8,6 2,91 5,23 

 1,8 1,8 3,95 8,0 2,84 3,44 

 2,0 1,9 4,18 8,2 3,00 3,42 

 2,1 2,2 4,37 8,1 3,00 3,48 

 1,8 1,9 3,97 8,0 2,96 3,34 

 1,8 1,8 3,43 8,2 2,75 2,02 

 1,9 1,9 3,78 8,0 2,75 2,14 

 1,9 1,9 3,42 8,0 2,73 2,06 

 2,0 1,9 3,60 8,1 2,71 2,02 

 1,9 1,7 2,87 8,4 2,94 3,86 

 2,1 1,9 3,74 8,8 3,20 3,89 

Total       

 

a) Construa as nuvens de pontos (diagramas de dispersão) correspondentes a cada possível par de 

variáveis, Comente; 

b) Pretende-se modelar o teor de Brix a partir das restantes variáveis observadas, Descreva de forma 
completa o Modelo de Regressão Linear Múltipla com Brix como variável resposta e as restantes variáveis 

como preditoras, Quantos parâmetros tem este modelo?; 

c) Determine o valor das estimativas dos parâmetros do modelo indicado na alínea anterior; 

d) Discuta o significado biológico da estimativa do coeficiente da variável Peso, Quais são as unidades 
de medida desta estimativa?; 

e) Discuta o significado da estimativa do parâmetro β0, Comente; 
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f) Comente a qualidade do ajustamento obtido para o modelo de Regressão Linear Múltipla acima 
referido. 

 

777) A medição rigorosa de áreas foliares faz-se através de técnicas que exigem que as folhas sejam 
arrancadas, Pretende-se estimar áreas foliares (Área) de castas (áreas homogêneas com plantas puras sem 
misturas) de videiras (Vitis vinifera), utilizando variáveis preditoras que possam ser medidas sem destruir 
as folhas, Concretamente, deseja-se prever as áreas foliares a partir de três medições em cada folha: o 
comprimento da nervura principal (NP); o comprimento da nervura lateral esquerda (NLesq); e  o 
comprimento da nervura lateral direita (NLdir),Foram consideradas três diferentes Castas (plantações ou 
pomares homogêneos ou puros) de videiras: Fernão Pires, Vital e Água Santa, mas deseja-se obter um 
modelo único para todas as castas, Na Seção de Horticultura da UFERZAM em Mossoró, RN durante 
o ano de 2002 foram selecionadas 200 folhas de cada casta, e para cada folha obtiveram-se as medições 
de médias aritméticas de cada variável preditora (em cm), bem como a medição da área foliar (em cm2) 
pela técnica mais rigorosa, Os dados obtidos em questão são os da tabela seguinte:pede-se. 

 

Tabela: Dados medidos em videiras (Vitis vinifera), referente a áreas foliares ao comprimento da nervura 
principal (NP); ao comprimento da nervura lateral esquerda (NLesq); e  ao comprimento da nervura 
lateral direita (NLdir), Mossoró, RN, 2020. 

Casta NLesq NP NLdir Área 

Fernão Pires 11,4 13,8 10,7 200 

Fernão Pires 8,8 9,1 9,4 126 

Fernão Pires 13,2 14,5 13,0 274 

Vital 11,7 13,8 10,7 198 

Vital 9,7 12,0 10,6 160 

Vital 12,0 11,5 11,6 236 

Água Santa 11,5 12,5 10,8 213 

Água Santa 9,0 9,4 8,6 112 

Água Santa 11,0 12,5 11,6 193 

Água Santa 11,2 10,3 10,4 160 

Total     

 

a) Desenhe as nuvens de pontos (diagrama de dispersão) para cada par de variáveis observadas, Comente; 

b) Calcule a matriz de correlações entre as 4 variáveis observadas, Comente; 

c) Descreva o Modelo de Regressão Linear Múltipla associado ao problema; 

d) Ajuste a regressão múltipla referida na alínea anterior e comente, Em particular, teste o ajustamento 
global do modelo; 

e) Admitindo a validade do modelo, teste, com um nível de significância de α = 0,01, a hipótese de que, 
a cada centímetro adicional na nervura principal (e sem alterar os comprimentos das nervuras laterais) 
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corresponda um aumento da área foliar de 7 cm2, Repita o teste, mas agora utilizando um nível de 
significância α = 0,05, Comente; 

f) Será admissível considerar que os coeficientes das duas nervuras laterais são iguais? Justifique 

formalmente; 

g) Foram medidas as nervuras de três novas folhas, na videira, Os resultados obtidos foram: 

 

NÚMERO DA 

FOLHA 
NP NLesq NLdir 

1 12,1 11,6 11,9 

2 10,6 10,1 9,9 

3 15,1 14,9 14,0 

 

Para cada nova folha, calcule: 

i) o valor estimado da área foliar; 

ii) um intervalo de confiança de 95 % de probabilidade para o valor esperado da área foliar associado a 
esses valores das variáveis preditoras; 

iii) um intervalo de predição com 95% de probabilidade para o valor da área foliar de cada folha individual, 

h) Estude os resíduos do ajustamento efetuado, Comente; 

i) Tendo em consideração a forma das folhas e a natureza das nervuras, um investigador sugere que uma 
regra simples para estimar a área foliar seria a de calcular o produto do comprimento da nervura principal 

com a média dos comprimentos das nervuras laterais; 

a) Veja se esta regra simples pode ser linearizada e, em caso afirmativo, escreva a relação de base no 
modelo linear resultante; 

b Ajuste um modelo linear que permite validar a proposta do investigador, Comente as suas conclusões; 

c) Estude os resíduos do ajustamento efetuado na alínea anterior, Comente. 

 

778) Os dados na tabela a seguir dizem respeito às produtividades de trigo (triticum spp.) candial 
(Triticum aestivum) (tipo de trigo duro) no decurso de 11 anos sucessivos, bem como a dados 
meteorológicos referentes às safras correspondentes, esses resultados fazem parte de um estudo que tinha 
por objetivo estudar a relação existente entre o rendimento de algumas culturas e fatores meteorológicos, 
conduzidos e avaliados na Argentina, e analisados e interpretados em Mossoró, Rn, Brasil no ano de 
2010, em diversos períodos (anos). As variáveis na tabela são as seguintes: Y – Produção de trigo candial 
(t ha−1); x1 – Precipitação de Novembro e Dezembro (mm); x2 – Temperaturas médias de Julho (oC); x3 

– Precipitações em Julho (mm); x4 – Radiações em Julho (MJm−2). 

 

Tabela 23: Dados da produtividade de trigo candial (triticum spp.) em t ha−1 (Triticum aestivum) medidos  
no período de 11 anos e de x1 – Precipitação de Novembro e Dezembro (mm); x2 – Temperaturas médias 
de Julho (oC); x3 – Precipitações em Julho (mm) e de x4 – Radiações em Julho (MJm−2).Mossoró, Rn, 
2010. 
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O Y X1 X2 X3 X4 

1920 - 21 2,837 87,9 19,6 1,0 1254 

1921 - 22 2,377 89,9 15,2 90,1 731 

1922 - 23 2,604 153,0 19,7 56,6 1022 

1923 - 24 2,574 132,1 17,0 91,0 976 

1924 - 25 2,668 88,8 18,3 93,7 871 

1925 - 26 2,429 220,9 17,8 106,9 971 

1926 - 27 2,800 117,7 17,8 65,5 834 

1927 - 28 2,837 109,0 18,3 41,8 1189 

1928 - 29 2,496 156,1 17,8 57,4 923 

1929 - 30 2,166 181,5 16,8 140,6 681 

1930 - 31 2,437 181,4 17,0 74,3 868 

Total      

 

a) Ajuste uma regressão linear múltipla para modelar a produção a partir das variáveis meteorológicas, 
Comente a qualidade do ajustamento do modelo efetuando o teste F apropriado; 

b) Construa um intervalo de confiança a 95% para a variação esperada na produção, associada a um 
aumento de 1 grau na temperatura média de Julho (admitindo que as restantes variáveis se mantenham 
inalteradas); 

c) Utilize métodos de exclusão e de inclusão seqüencial para selecionar eventuais submodelos mais 
parcimoniosos cujo ajustamento não difira significativamente do ajustamento do modelo agora referido, 
Em particular, diga qual a primeira variável a ser excluída e qual a primeira variável a ser incluída, nos 

respectivos métodos de seleção seqüencial, Comente. 

 

779) Utilize os seguintes modelos linearizáveis para o ajuste de regreeão nos exercícios propostos sobre 
regressaõ linear simples deste livro compare as transformações  com os ressultados originais da regressão 
linerar simples. 

a ) Função potência ou curva geométrica 

𝑌 = 𝛼. 𝑋𝛽   ∴ 𝐿𝑜𝑔𝑌 = 𝐿𝑜𝑔𝛼 + 𝛽𝐿𝑜𝑔𝑋 
𝑍 = 𝐴 + 𝛽𝑇 

onde, Z = Log Y; A = Log 𝛼 e T = Log X 

b) Função exponencial 

𝑌 = 𝛼. 𝛽𝑋   ∴ 𝐿𝑜𝑔𝑌 = 𝐿𝑜𝑔𝛼 + 𝑋𝐿𝑜𝑔𝛽 
𝑍 = 𝐴 + 𝐵𝑋 

onde, Z = Log Y; A = Log 𝛼 e B = Log 𝛽 

c) Função hipérbole 
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 𝑌 = 𝛼𝑋−𝛽  𝑜𝑢 𝑌 =
𝛼

𝑋𝛽
 ∴  𝐿𝑜𝑔𝑌 = 𝐿𝑜𝑔𝛼 − 𝛽𝐿𝑜𝑔𝑋 

sendo Z = A -𝛽T, onde, Z = Log Y; A = Log 𝛼 e T = Log X. 

d)  Curva de gompertz 

𝑌 = 𝑝. 𝑞𝑏
𝑋

 ∴  𝐿𝑜𝑔 𝑌 = 𝐿𝑜𝑔 𝑝 + 𝑏𝑋𝐿𝑜𝑔 𝑞 

sendo, Z = A + 𝑏𝑋T, onde Z = Log Y; A = Log P e T = Log q 

 

780) Sabendo que a análise combinatória surge, como um método auxiliar na contagem do número de 
casos favoráveis e do número de casos possíveis de eventos aleatórios em determinado espaço amostral 
associado a um particular experimento ou ensaio aleatório, então encontre o número de permutações de 
6 objetos, a, b, c, d, e e f, tomadas 3 a 3. Em outras palavras, encontre o número de “palavras ou triplas 

de 3 letras”, com letras distintas, que podem ser formadas com as 6 letras acima.  

 

 

781) De um grupo de 8 caprinos da raça Canindé, quantos grupos de animais podem ser formados com 

3 deles? Cada grupo é essencialmente uma combinação dos 8 animais, tomados 3 a 3. 

 

782) Seja um grupo de 4 elementos, então determine: P4 = 4! (= 24), será, por exemplo, o cardinal do 
conjunto (permutações de 4 elementos: 1, 2, 3, 4): 

 

783) Para os exemplos a seguir considerem-se os 4 elementos: 1, 2, 3, 4.determine e descreva os elementos 
ou pontos amostrais:  

 

i) 

   

 

É, por exemplo, o cardinal do conjunto  

 

ii)  

 

 

Por exemplo, o cardinal do conjunto. 

 

ii)  

,4
!3

!4
A4

1 ==

 }4{},3{},2{},1{

,é 123 x 4
!2

!4
A4

2 ===
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iv)  

 

 

784) Para os exemplos a seguir considerem-se os 4 elementos: 1, 2, 3, 4. Agora use a combinação e liste 

os pontos amostrais dos conjuntos ou grupos s a seguir: 

 

i)  

 

 

ii)  

  

 

iii) 

   

       

iv) 

   

 

v)  

  

 

É o cardinal do conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. 

Note que neste exemplo, 𝐶0
4 + 𝐶1

4 + 𝐶2
4 + 𝐶3

4 + 𝐶4
4 = 16 = 24, o que não é uma coincidência; veja os 

resultados a seguir: Dicotomias: 2𝑛 = ∑ (
𝑛
𝑘
)𝑛

𝑘=0  é o número de dicotomias de n elementos, isto é o 

número (total) de combinações de n elementos k e k, para k = 0, 1,..., n. Note-se que cada elemento pode 
estar ou não estar presente em cada dicotomia, independentemente de qualquer outro elemento estar ou 
não presente, o que gera de fato um total de 2n diferentes possibilidades de combinações. Aplique neste 

exemplo de 4 elementos. 
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vi) Porque 2n é o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos? 

vii) Porque 2k é o número de maneiras diferentes de, partindo de um estado k + 1, chegar ao estado 0, 
passando ou não por cada um dos k estados intermédios? 

 

viii) Porque 2k é o número de diferentes números (coleções de dígitos) com k dígitos que se podem 
construir com os dígitos de 0 a k, cuja soma dos dígitos é igual a k e onde cada dígito d maior que zero é 
sempre antecedido de d – 1 zeros? 

 

785) Se a ocorrência de um dia chuvoso é um evento independente com probabilidade 0,25, qual é a 
probabilidade: 

iii)  de ocorrerem 4 dias chuvosos em 1 semana?  

iv) dos próximos 4 dias serem chuvosos? 

v)  de ocorrerem 4 dias consecutivos com chuva durante uma semana qualquer, com 3 dias sem 
chuva no restante da semana? 

 

786) O rio R perto da cidade C atinge ou supera o nível de cheia, a cada ano, com probabilidade de 0,2. 
Algumas partes da cidade são inundadas a cada ano com probabilidade 0,1. A observação mostra que 
quando o rio R se encontra em níveis de enchente, a probabilidade da cidade C ser inundada aumenta 
para 0,2.  

i) calcule a probabilidade de ocorrer enchente ou no rio ou na cidade; 

ii)  calcule a probabilidade de ocorrer enchentes tanto no rio como na cidade.  

 

787) Uma barragem de gravidade pode romper-se por escorregamento ao longo do plano de contato 
com as fundações (evento A) ou por rotação em torno do ponto mais baixo da face de jusante (evento 

B).  

Se (i) P(A) = 2P(B);  

i) (P(A|B) = 0,8;  

ii) a probabilidade de rompimento da barragem é igual a 10-3, pede-se: 

a. Determinar a probabilidade de que o escorregamento irá ocorrer 

b.  Se ocorreu o rompimento da barragem, qual é a probabilidade de que ele se deveu 
somente ao escorregamento?  

 

788) Um rio se bifurca nos trechos A e B, imediatamente a jusante de uma instalação industrial situada 
às suas margens. O nível de oxigênio dissolvido nos trechos A e B é uma indicação do grau de poluição 
causada pelo lançamento do efluente no curso d’água. Medições realizadas ao longo de vários anos 
indicam que as probabilidades dos trechos A e B estarem poluidos são de 2/5 e 3/4, respectivamente. 
Além disso, a probabilidade de pelo menos um dos trechos estar poluido é 4/5.  

a) Determine a probabilidade do trecho A estar poluido sabendo-se que o trecho B está poluido.  

b) Determine a probabilidade do trecho B estar poluido sabendo-se que o trecho A está poluido. 
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789) As probabilidades de ocorrer uma altura de chuva superior a 60 mm nos meses de Janeiro, Fevereiro, 
... , Dezembro são, respectivamente, 0,24; 0,31; 0,30; 0,45; 0,20; 0,10; 0,05; 0,05; 0,04; 0,06; 0,10 e 0,20. 
Suponha que um registro de altura mensal de chuva superior a 60 mm foi tomado ao acaso. Calcule a 
probabilidade de que tal registro se refira ao mês de Julho.  

 

790) Se a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é dada por 1 1 1 2 f X x c x 

,  - x - e c constante, 

iii)  calcular o valor de c  

iv) determine a função de probabilidade acumulada de X. 

v)  calcule P(X-0,75)  

 

791) Numa bacia hidrográfica de pequeno porte, a probabilidade de que não chova em um dia qualquer 
é 0,60. Dado que chove, a magnitude da precipitação é uma variável exponencialmente distribuída com 
=10 mm. Dependendo das condições antecedentes do solo, uma precipitação inferior a 20 mm pode 
ocasionar o transbordamento de um riacho. A probabilidade desse evento é 0,10. Se chover mais de 20 
mm, a probabilidade de que o riacho transborde é 0,90. Sabendo-se que o riacho transbordou, qual é a 
probabilidade de que tenha ocorrido uma chuva superior a 20 mm?  

 

792) Demonstre que E[X2 ]≠ (E[X])2 . 

 
793) Considere que existam 25 pequenas bacias hidrográficas, consideradas adequadas para um estudo 
de regionalização de vazões mínimas. O hidrólogo responsável pelo estudo desconhece o fato de que 12 
dessas bacias possuem dados fluviométricos inconsistentes. Suponha que, em uma primeira fase do 
estudo, apenas 10 bacias serão selecionadas. Pede-se. 
 

i)  calcular a probabilidade de que, entre as 10, sejam selecionadas 3 bacias com dados fluviométricos 
inconsistentes;  

ii) calcular a probabilidade de que, entre as 10, pelo menos 3 bacias, com dados fluviométricos 
inconsistentes, sejam selecionadas;  

iii) calcular a probabilidade de que as 10 bacias selecionadas possuam dados fluviométricos 
inconsistentes. 

 
794) Se um dique marginal foi projetado para conter a cheia de 20 anos de tempo de retorno, calcule. 

i)  a probabilidade de que a área protegida será inundada pelo menos uma vez durante os próximos 
10 anos;  

ii) a probabilidade de que a área protegida será inundada pelo menos três vezes durante os próximos 
10 anos;  

iii) a probabilidade de que a área protegida será inundada não mais de três vezes durante os próximos 
10 anos. 

 
795) Embarcações chegam a uma eclusa à razão média de 4/ hora. Se a chegada de embarcações é um 
processo de Poisson, calcule  

i) a probabilidade de que 6 barcos cheguem em 2 horas;  

ii) a probabilidade de que o operador da eclusa possa se ausentar por 15 minutos sem que nenhum 
barco chegue nesse intervalo.  
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796) Suponha que, para as chuvas de duração igual a 2 horas, a proporção de chuvas convectivas é de 
0,55, enquanto a de chuvas frontais é de 0,45. Se X denota as intensidades dessas chuvas e supondo que 
as de ambos os tipos são exponencialmente distribuídas com parâmetros =15 mm/h, para as do tipo 

convectivo, e = 8 mm/h, para as frontais, pede-se:  

i) determinar e fazer um gráfico da função densidade de probabilidades das intensidades de chuva 
de qualquer origem  

ii) calcule P(X > 25 mm/h). 

 

797) Na Tabela a seguir, tome a série de vazões médias anuais do Rio Paraopeba em Ponte Nova do 
Paraopeba, calculadas com base no ano hidrológico de Outubro a Setembro, e faça os seguintes gráficos:  
diagrama uniaxial de pontos;  histograma; polígono de frequências relativas;  diagrama de frequências 
relativas acumuladas; e • diagrama de quartis. Faça e interprete o diagrama ramo-e-folha para as alturas 
anuais de precipitação observadas na estação de Ponte Nova do Paraopeba, listadas na Tabela. Faça e 
interprete o diagrama ramo-e-folha para as alturas anuais de precipitação observadas na estação de Ponte 
Nova do Paraopeba, listadas na Tabela. Faça e interprete o diagrama ramo-e-folha para as alturas anuais 
de precipitação observadas na estação de Ponte Nova do Paraopeba, listadas na Tabela abaixo. 
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Adaptado de NAGHETTINI, M.; PINTO, É. J. D. A. Hidrologia estatística. Belo Horizonte: CPRM. 
2007.552 p. 
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798) Se a ocorrência de um dia chuvoso é um evento independente com probabilidade 0,25, qual é a 
probabilidade 

(a) de ocorrerem 4 dias chuvosos em 1 semana? 

(b) dos próximos 4 dias serem chuvosos? 

(c) de ocorrerem 4 dias consecutivos com chuva durante uma semana qualquer, com 3 dias sem chuva 
no restante da semana? 

 

799) O rio R perto da cidade C atinge ou supera o nível de cheia, a cada ano, com probabilidade de 0,2. 
Algumas partes da cidade são inundadas a cada ano com probabilidade 0,1. A observação mostra que 
quando o rio R se encontra em níveis de enchente, a probabilidade da cidade C ser inundada aumenta 

para 0,2. 

(a) calcule a probabilidade de ocorrer enchente ou no rio ou na cidade; 

(b) calcule a probabilidade de ocorrer enchentes tanto no rio como na cidade. 

 

800) Uma barragem construída no RN de gravidade pode romper-se por escorregamento ao longo do 
plano de contato com as fundações (evento A) ou por rotação em torno do ponto mais baixo da face de 
jusante (evento B). Se (i) P(A) = 2P(B); (ii) P(A|B) = 0,8; e (iii) a probabilidade de rompimento da 
barragem é igual a 10-5, pede-se  

(a) determinar a probabilidade de que o escorregamento irá ocorrer 

(b) se ocorreu o rompimento da barrag 

 

801) Se o primeiro terço de um trecho fluvial é percorrido por um flutuador, a uma velocidade de 0,3 
m/s, o segundo a 0,5 m/s e o terceiro a 0,60 m/s, prove que a média harmônica é mais representativa da 

velocidade média do flutuador, calculada ao longo de todo o trecho fluvial, do que a média aritmética. 

802) A população de uma cidade aumenta geometricamente com o tempo. Suponha que no censo de 
1980, a população dessa cidade era de 150.000 habitantes, enquanto em 2000 cresceu para 205.000 
habitantes. Com a finalidade de verificar as condições de projeto do sistema local de abastecimento de 
água, um engenheiro sanitarista necessita estimar o consumo de água per capita no período intermediário 
e, portanto, a população em 1990. Calcule o valor central a ser usado. Justifique sua resposta.  

803) Suponha que a concentração média diária de ferro em um trecho fluvial, representada por X, varie 
uniformemente entre 2 e 4 mg/l. Pede-se 

(a) calcular a média e a variância de X;  

(b) a probabilidade de X superar 3,5 mg/l;  

(c) dado que, em um certo dia, a concentração de ferro temperatura já superou 3mg/l, calcular P(X≥3,5 
mg/l). 

 

804) A direção do vento em certo local é uma variável aleatória X, medida a partir do Norte, cuja média 
e desvio padrão são, respectivamente, 200o e 100o . Discuta a conveniência do modelo Beta para X. 
Calcule os parâmetros da distribuição Beta e a probabilidade de X estar compreendida entre 90o e 150o . 
Faça um gráfico da função densidade correspondente. 10) Resolva o Exemplo 5.7 supondo que o tempo 
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entre episódios de chuva seja uma variável Normal, com média de 4 dias e desvio padrão de 2 dias. 
Elabore um único gráfico com a densidade da variável original e a densidade do tempo máximo. 

 

805) A média, a variância e o coeficiente de assimetria das vazões diárias mínimas anuais em uma certa 
seção fluvial são 694,6 m3 /s, 26186,62 (m3 /s)2 e 1,1, respectivamente. Use o modelo Gumbel 
(mínimos) para estimar a vazão diária mínima de tempo de retorno 25 anos.  Resolva também este emsmo 

problema para o modelo Weibull (mínimos) de 2 parâmetros. 

 

806) As concentrações diárias de oxigênio dissolvido em uma certa seção fluvial foram medidas durante 
30 dias consecutivos. A amostra produziu uma média de 2,52 mg/l e um desvio-padrão de 2,05 mg/l. 
Admitindo-se que se trata de uma variável normalmente distribuída, determine o valor absoluto do 
máximo erro de estimativa da média populacional μ, com probabilidade de 95%. Em outros termos, 

determine d tal que Pr (|�̅� − 𝜇| ≤ 𝑑) = 95%. 

   

807) Considere o teste da hipótese nula H0: p = 0,5, contra H1: p > 0,5, onde p representa a probabilidade 
de sucesso em 18 tentativas independentes de um processo de Bernoulli. A decisão é arbitrada como a 
de rejeitar a hipótese nula, caso a variável aleatória discreta Y, dada pelo número de sucessos em 18 
tentativas, seja maior ou igual a 13. Calcule a função poder do teste, denotada por [1-b(p)], e ilustre-a 

graficamente, para diferentes valores da probabilidade p > 0,5. 

 

808) No conjunto de dados da Tabela a seguir ajuste um modelo através do método da máxima 
verossimilhança de regressão logística, o qual será usado para analisar o agente único de uma atividade 
biológica quântica de um experimento sobre toxicidade. Os resultados mostram o efeito de diferentes 
doses de nicotina em moscas de frutas comuns. O propósito do experimento era usar a regressão logística 
para chegar a um modelo apropriado relacionando a probabilidade de morte à concentração. Além disso, 
o analista procurava a chamada dose efetiva (DE), ou seja, a concentração de nicotina que resulta em 
uma certa probabilidade. Temos interesse particular em DE ,(50), a concentração que produz uma 
probabilidade de 0,5 de morte do inseto. 

Concentração 

(gramas/100cc) 

x 

Número de insetos 

ni 

Número de morte 

y 

Porcentagem de 
morte 

0,10 47 8 17,0 

0,15 53 14 26,4 

0,20 55 24 43,6 

0,30 52 32 61,5 

0,50 46 38 82,6 

0,75 54 50 92,6 

0,90 52 50 96,2 

 

809) Os dados da tabela abaixo correspondem aos números de Manning n, determinados 
experimentalmente por Haan (1965), para tubos plásticos.  
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0,0092 0,0085 0,0083 0,0091 0,0078 0,0084 0,0091 0,0088 0,0086 0,0090 

0,0089 0,0093 0,0081 0,0092 0,0085 0,0090 0,0085 0,0088 0,0088 0,0093  

Suponha que essa amostra tenha sido extraída de uma população Normal, de parâmetros µ e σ. Pede-se:  

(a) construir um intervalo de confiança para a média, a um nível de confiança de 95 % de probabilidade 

ou seja, 100(1-α) = 95%;  

(b) construir um intervalo de confiança para a variância σ2, a um nível 100(1-α) = 95%; 

(c) repita o exercício anterior, para um nível de confiança de 90% de probabilidade. Interprete as 
diferenças; 

(d) suponha que, no item (a) deste exercício, a variância populacional fosse conhecida e igual à estimativa 
obtida por meio da amostra. Sob essa condição, refaça o item (a) deste exercício e interprete as diferenças 
nos resultados; e) suponha que, no item (b) deste exercício, a média populacional fosse conhecida e igual 
à estimativa obtida por meio da amostra. Sob essa condição, refaça o item (b) deste exercício e interprete 
as diferenças nos resultados. Observação: Pela teoria do escoamento em canais abertos, o coeficiente de 
rugosidade de Manning é um dos principais parâmetros para descrição da vazão sobre uma superfície. 

 

810) Considere os seguintes resultados de um experimento mostrado na tabela 8 abaixo: Teste a 
significância da reghressão linear múltipla, e tire as conclusões dos tes e intervalos aplicados. 

Tabela 2. Dados hipotéticos para análise de regressão linear múltipla com duas variáveis explicativas. 

𝒙𝟏 = 𝑿𝟏 − �̄�𝟏 𝒙𝟐 = 𝑿𝟐 − �̄�𝟐 𝒀 

-5 -3 13 

-5 -1 12 

-3 -4 12 

-2 -2 14 

-2 0 15 

0 2 17 

1 1 16 

4 2 18 

5 3 20 

7 2 23 

0 0 160 

 

O modelo a ser estudado é dado pela seguinte equação: 

𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1𝑖 + 𝑏2𝑥2𝑖 + 𝑒𝑖 

A fim de estruturar a análise dos dados, preliminarmente calculamos os seguintes valores: 

 

∑𝑥1
2 = 158                                            ∑𝑌 = 160                                �̄� = 16,0 
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∑𝑥2
2 = 52                                              ∑𝑌2 = 2676 

∑𝑥1𝑥2 = 74                                           ∑𝑥1𝑌 = 130 

𝑛 = 10                                                      ∑𝑥2𝑌 = 65 

 

Estimativas dos parâmetros: 𝑏0,  𝑏1 𝑒 𝑏2. 

�̂�0 = �̄� = 16,0 

�̂�1 =
∑𝑥2

2. ∑ 𝑥1𝑌 − ∑𝑥2𝑌.∑ 𝑥1𝑥2
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2
2 − (∑𝑥1𝑥2)2

= 0,7117 

�̂�2 =
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2𝑌 − ∑𝑥1𝑌. ∑ 𝑥1𝑥2
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2
2 − (∑𝑥1𝑥2)2

= 0,2372 

 

811) A nota final para uma disciplina de Estatística de uma instituição de ensino superior é a média 
ponderada das notas A, B e C, cujos pesos são 1, 2 e 3, respectivamente. Paulo obteve A = 3,0 e B = 6,0. 
Quanto ele deve obter em C para que sua nota final seja 6,0? 

i) A) 7,0 

ii) B) 9,0 

iii) C) 8,0 

iv) D) 10,0 

 

812) Dados os números 10, 6, 4, 3 e 9, cinco números de uma lista de 8 números inteiros, o menor valor 
possível para a mediana desse conjunto é: 

i) A) 3,0 

ii) B) 3,5 

iii) C) 4,0 

iv) D) 6,0 

v) E) 10,0 

 

813) Marque a alternativa que melhor define a área do conhecimento chamada estatística: 

i) A estatística é a área da Matemática que estuda a probabilidade de um evento acontecer. 

ii) A estatística é a área da Matemática que estuda o total de combinações possíveis e o tipo de 
agrupamento de determinado conjunto. 

iii) A estatística é a área da Matemática que estuda a coleta de dados, a organização deles, suas 
representações em gráfico ou tabelas e suas possíveis análises. 

iv) A estatística é a área da Matemática que estuda o tamanho de regiões planas, desenvolvendo o 
cálculo de área, perímetro e volume para diferentes formas geométricas. 
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814) Um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira, percorrendo a primeira terça parte 
do trajeto à velocidade média de 60 km/h, a terça parte seguinte a 40 km/h e o restante do percurso a 20 
km/h. O valor que melhor aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem, em km/h, é 

i) 32,5. 

ii) 35. 

iii) 37,5. 

iv) 40. 

v) 42,5 

 

815) Se X tem distribuição binomial (n, p), então a média e a variância de X são, respectivamente, 

Alternativas 

i) np e np(1 – p). 

ii) p e p(1 – p)/n.  

iii) np e np² . 

iv) p e np(1 – p).  

v) np e p(1 – p).  

 
 

816) X e Y são variáveis aleatórias independentes, com médias E[ X ] = 2 e E[ Y ] = 4 e variâncias Var[ 
X ] = 2 e Var[ Y ] = 5. A variável W = 4Y – 3 X tem média e variância iguais, respectivamente, a 

Alternativas 

i) 8 e 56. 

ii) 8 e 62.  

iii) 8 e 74.  

iv) 10 e 98. 

v) 10 e 106.  

 
817) Em um gráfico de controle de qualidade, um produto é identificado como fora de controle quando a 
medição de determinada variável associada a este produto se encontra fora de uma faixa esperada no 
entorno de seu valor esperado. Esta faixa é estabelecida com base em uma tolerância que está relacionada 
ao desvio padrão dessa variável, avaliado em amostras desse produto. O desvio padrão utilizado como 
referência para este limite.  

i) Não tem relação com o tamanho da amostra utilizada para avaliação dessa variável. 

ii) Inicialmente, tende a diminuir com o tamanho da amostra, porém, depois, tende a aumentar para 
tamanhos de amostra muito grandes.  

iii) Inicialmente, tende a aumentar com o tamanho da amostra, porém, depois, tende a diminuir para 
tamanhos de amostra muito grandes.  

iv) Tende sempre a aumentar com o tamanho da amostra utilizada para avaliação dessa variável. 

v) Tende sempre a diminuir com o tamanho da amostra utilizada para avaliação dessa variável.  
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818) Qual a probabilidade de sair o ás de ouros quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? 

 

819) Qual a probabilidade de sair um rei quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? 

820) Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Sendo retirada uma peça, calcule: 

i) probabilidade de essa peça ser defeituosa. 

ii) probabilidade de essa peça não ser defeituosa. 

 

821) No lançamento de dois dados, calcule a probabilidade de se obter soma igual a 5. 

 

822) De dois baralhos de 52 cartas retiram-se, simultaneamente, uma carta do primeiro baralho e uma 
carta do segundo. Qual a probabilidade de a carta do primeiro baralho ser um rei e a do segundo ser o 5 
de paus? 

 

823) Uma urna A contém: 3 bolas brancas, 4 pretas, 2 verdes; uma urna B contém: 5 bolas brancas, 2 
pretas, 1 verde; uma urna C contém: 2 bolas brancas, 3 pretas, 4 verdes. Uma bola é retirada de cada urna. 
Qual é a probabilidade de as três bolas retiradas da primeira, segunda e terceira urnas serem, 
respectivamente, branca, preta e verde? 

 

824) São dados dois baralhos de 52 cartas. Tiramos, ao mesmo tempo, uma carta do primeiro baralho e 
uma carta do segundo. Qual a probabilidade de tirarmos uma dama e um rei, não necessariamente nessa 
ordem? 

 

825) Dois dados são lançados conjuntamente. Determine a probabilidade de a soma ser 10 ou maior que 
10. 

   

826) Quais as hipóteses necessárias para obter o estimador (i) de Mínimos Quadrados; (ii) de Método 

dos Momentos? 

 

827) Em uma regressão linear estimada por MM, os resíduos têm correlação zero com a variável 
explicativa por hipótese? 

 

828) Derive o estimador de Máxima Verossimilhança em um modelo de regressção linear com erros 
independentes e identicamente distribuídos com distribuição normal de média zero e variância σ2 N(0, 
σ2) . Deixe claras as hipóteses do modelo. 

 

829) Demonstre que o coeficiente de determinação R2 está no intervalo [0, 1]. 

 

830) Comente os principais aspectos relacionados à comparação de dois modelos com base no R2. 
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831) Quais hipóteses são necessárias para demonstrar que o estimador de Mínimos quadrados (MQ) é 

nǎo viesado? 

 

832) Quais hipóteses são necessárias para testar a hipótese de que o coeficiente angular em um modelo 
de regressão simples é igual a zero, usando uma tabela t de Student para o valor crítico? 

 

833) Derive o estimador de MQ em um modelo de regressão múltipla usando notação matricial. Deixe 
clara a quantidade de equações nas condições de primeira ordem. 

 

834) Quais hipóteses são necessárias para demonstrar que em regressão múltipla, a variância do 

coeficiente de regressão beta chapéu, ou seja, V(�̂�)= σ2 (X´X)—1, seja dada por esta equação? 

 

835) No modelo de regressão ln e = + β1 ln IP CBR + β2 ln IP CUS + o, onde e é a taxa de câmbio e 

IPC são índices de preços do Brasil e dos EUA, explique como testar um modelo com taxa de câmbio 
constante. 

 

836) Explique em que condições omitir uma variável explicativa relevante não irá viesar as estimativas 
dos coeficientes das outras variáveis explicativas num estudo de regressão. 

 

837) Qual o interesse em calcular o coeficiente de determinação ajustado num estudo de regressão o 
denominado R2 ajustado? 

 

838) Classifique as variáveis (qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta, quantitativa 

contínua): 

i) Vitamina (A, B1, B2, B6, B12) 

ii) Quantidade de caloria na batata frita. 

iii) Desfecho de uma doença (curado, não curado) 

iv) Classificação de uma lesão (lesão fatal; severa; moderada; pequena). 

v) Grupo sanguíneo (A,B,AB,O) 

vi) Paridade (primeira gestação, segunda gestação, terceira ...) 

vii) Estado geral de um paciente (bom, regular, ruim) 

viii) Número de nascidos vivos em certo hospital em junho/99 

ix) Idade de um indivíduo 

x) Concentração de flúor na água 

xi) Atividade esportiva preferida 

xii) Número de insetos por folha de algodão 

xiii) Diâmetro em centímetros do caule de uma árvore de eucalipto em centímetros 

xiv) Grau de maturação de frutos de manga 

xv) Peso de batatas em gramas 

xvi) Consumo de óleo diesel de uma bomba de irrigação 
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xvii) Altura de uma planta em centímetros 

xviii) Rendimento escolar de estudante de graduação da UFERZAM 

xix) Tamanho de ovos de galinha 

xx) Comprimento em centímetros do dorso de um suíno 

xxi) Produtividade leiteira de animais caprinos em quilogramas por dia 

xxii) Tipo de raças de galinha 

xxiii) Cor da pelagem de Animais bovinos 

xxiv) Resistências a ruptura de cabo de alumínio 

xxv) Velocidade de uma onda no mar 

xxvi) Altura da maré no litoral de Natal, RN 

 

839) Os dados abaixo referem-se ao número de pessoas que residem em uma   amostra de 35 domicílios 
do bairro Boa Esperança em Parnamurim no 1° semestre do ano de 2020: 

 

 

2 3 4 4 5 3 4 

5 6 5 3 1 5 5 

1 3 4 5 5 5 3 

2 2 5 4 4 2 3 

5 4 5 4 2 4 9 

 

Construa uma distribuição de frequência em classes com frequências simples e acumuladas, absolutas 
e percentuais. 

 

840) Os dados seguintes são referentes ao nível de glicose de 60 crianças. 

 

56 61 57 77 62 75 63 55 64 60 

60 57 61 57 67 62 69 67 68 59 

65 72 65 61 68 73 65 62 75 80 

66 61 69 76 72 57 75 68 83 64 

69 64 66 74 65 76 65 58 65 64 

65 60 65 80 66 80 68 55 66 71 

 

i) Construa uma distribuição de freqüência 
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ii) Determine as frequências simples acumuladas de cada classe. 

iii) Determine as frequências relativas de cada classe. 

iv) Determine as frequências relativas acumuladas de cada classe. 

 

841) Os dados a seguir referem-se ao tempo, em horas, que 80 pacientes hospitalizados dormiram 

durante a administração de certo anestésico. 

 

Tempo (horas) Número de 
pacientes 

 [0 ---- 4) 8 

[4 ---- 8) 15 

  [8 ---- 12) 24 

[12 ---- 16) 20 

[16 ---- 20) 13 

 

i) Encontre a frequência relativa de cada classe. 

ii) Determine a frequência acumulada de cada classe. 

iii) Determine o ponto médio de cada classe. 

iv) Dê a interpretação para a frequência relativa de 3a classe. 

v) Qual o percentual de pacientes que dormiram menos de 12 horas? 

 

842) Uma amostra de pessoas idosas acima de 65 anos foi investigada em relação ao consumo de sal        
diário, obtendo-se o seguinte: 

Gaúcho Consumo (g) 

A 10 

B 13 

C 17 

D 9 

E 8 

F 11 

G 13 

H 7 
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Determine e interprete o consumo médio, o consumo modal e o consumo mediano. 

 

843) Os resultados baseados em uma escala de ansiedade para uma amostra.        De 9 pessoas 
adolescentes abaixo de 18 anos de idade. 

67 75 63 72 77 78 81 77 80 

Determine as medidas de tendência central média, mediana e moda e   interprete cada uma. 

 

844) A incidência de doenças infectocontagiosas no Estado de São Paulo, durante o ano de 1974, é 
apresentado a seguir. Que medida estatística como a  média, a  mediana ou a moda você usaria para 
descrever esta tabela? Justifique adequadamente sua resposta, levando em conta a classificação da 
variável. 

 

Doenças Número de casos 

Aftosa 29.000 

Brucelose 22.000 

Tuberculose 19.000 

Raiva 12.000 

Leptospirose 10.000 

 

 

845) As crianças vacinadas pela vacina Sabin em certo ambulatório foram registradas na tabela abaixo de 
acordo com a idade. Determine as medidas de tendência central média, mediana e moda e interprete cada 
resultado dessas medidas de tendência central. 

 

Idade (anos) Número de Crianças 

0 12 

1 13 

2 22 

3 50 

4 31 

5 22 

6 10 
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Total 160 

 

 

846) Um grupo de adolescentes foi entrevistado sobre o número de vezes que utilizaram droga injetável. 
Os resultados foram: 

Número de vezes 
que 

usaram drogas 

Número de 

adolescentes 

0 47 

1 29 

2 13 

3 8 

Total 97 

 

i) Qual o valor da moda desta informação? O que ela nos informa? 

ii) Qual é a mediana? O que ela significa? 

iii) Determine a média. Interprete o valor. 

 

847) Maiores exportadores Mundiais de carne suína (mil toneladas), durante o ano de 2001. 

 

Exportador Quantidade 

União Européia 1.220 

Canadá 710 

Estados Unidos 699 

Brasil 265 

China 110 

Outros 539 

Total 3.543 

Fonte: USDA-ABIPECS 

 

i) A tabela é identificada como dados agrupados ou não agrupados? 

ii) Utilize as medidas de tendência central para descrever os dados. 

 

848) Um levantamento realizado em uma amostra de pessoas normais, segundo a quantidade de 
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hemoglobina ( g/ 100 ml) existente no sangue forneceu os seguintes resultados: 

       13,5      12,5      10,6      15,1      11,7      12,9      12,8      9,4       14,9      12,0 

Calcule o desvio padrão e o coeficiente de variação. 

 

849) Os dados seguintes são referentes a uma amostra de diâmetros de coração de adultos normais, 
em mm (medidas em radiografias 36 x 43 cm). 

146 125   139   132   121   135   114   114   130   169   114   130   169   125   103 

i) Determine a média, a moda e a mediana. 

ii) Calcule a variância e o desvio padrão. 

850) Um farmacêutico comprou um material específico de dois diferentes fornecedores. Para comparar 
o nível de impurezas presentes nas compras feitas aos dois fornecedores, o farmacêutico mediu a 
porcentagem de impurezas presentes em cada um dos grupos, obtendo o que segue. 

 

Fornecedor A: 1,8 2,5 1,5 1,2 1,0 

Fornecedor B: 1,6 2,5 1,2 2,3 1,5 

 

Qual das compras apresenta maior uniformidade nas impurezas? Justifique adequadamente. 

 

851) A tabela abaixo indica a idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial, 

Idade (anos) Nº de pacientes 

20 |– 30 2 

30 |– 40 11 

40 |– 50 10 

50 |– 60 9 

60 |– 70 8 

TOTAL 40 

 

i) Determine interprete a idade modal. 

ii) Calcule o desvio padrão da idade. 

iii) Qual o percentual de pacientes hipertensos com no mínimo 50 anos? 

iv) Qual o percentual de pacientes hipertensos com menos de 40 anos? 
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Taxas de desemprego 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

1989 1990 1991 1992 1993 

 

1994 1995 1996 1997 

852) Número de vezes que 35 indivíduos com lombalgia procuram o serviço de fisioterapia. Calcule o 
desvio padrão da amostra, bem como o coeficiente de variação. 

 

Número de vezes 0 1 2 3 4 5 

Número  de pessoas 18 10 3 2 1 1 

 

853) O Hospital das clínicas de Natal, RN realizou um estudo sobre Síndrome de Down: características 
clínicas, perfil epidemiológico e citogenético em recém nascidos. Foi realizado um rastreamento em 
todos os nascidos com peso acima de 500 gramas no Hospital das clínicas de Natal, RN entre junho de 
2019 e março de 2020, sendo anotado a idade das mães de crianças com Síndrome de Down no 
grupo de caso e a idade das mães de crianças normais no grupo       d e  controle. Com base nas 
informações dadas abaixo, qual das amostras de mães é mais homogênea em relação à idade? Justifique 
a resposta. 

 Casos Controle 

Média 31,67 anos 26,00 anos 

Desvio padrão 7,08 anos 5,08 anos 

 

854) O gráfico a seguir apresenta a taxa de desemprego em % da população economicamente ativa no 
período de 1982 a 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

i) Classifique a variável de interesse. 

ii) Qual a moda da variável? 

iii) Determine e interprete a média. 

iv) Determine e interprete a mediana. 

 

  

%
 

3,9 4,1 4,5 4,4 4,4 4,8 
3,8 

2,3 
3,4 
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855) O gráfico a seguir expressa o número de animais doentes encontrados num levantamento de 350 
propriedades rurais em MG, 1998: 

 

i) Classifique a variável. 

ii) Quantos propriedades apresentaram no máximo dois animais doentes? 

iii) Qual é o percentual de propriedades que apresentaram somente um animal doente? 

iv) Qual é o percentual de propriedades que apresentaram pelo menos um animal doente? 

v) Qual foi a moda? 

vi) Determine a mediana. 

 
856) Foram obtidos os tempos em segundos decorridos entre a formulação de um pedido e a entrega de 
um determinado sanduíche em uma lanchonete McDonalds. 

 
135 90 85 121 83 69 159 177 

120 133 90 80 70 93 80 110 

 

a) Calcule a média aritmética, a mediana, a moda, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Interprete 
os resultados e comente sobre como está sendo o atendimento nesta loja. 
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857) Em um Haras, verificou-se a taxa de protombina no plasma de cavalos. Com base nos resultados 
apresentados a seguir, construa um histograma e veja o que ele sugere em relação taxa de protombina.  

a )  Calcule e interprete as seguintes medidas: Média, Mediana, Moda, Desvio Padrão, Coeficiente de 

Variação, variância e erro padrão da média. 

 

Taxa de protombina Frequência 

16 --- 25 22 

26 --- 35 10 

36 --- 45              6 

46 --- 55              2 

56 --- 65              4 

66 --- 75              5 

76 --- 85              1 

 

858) Foram obtidas em uma determinada empresa, a idade dos carros de profissionais do Haras Cavalo 
de Ouro, com nível médio e profissionais com nível superior.  

 

a) Determine as medidas descritivas média, Mediana, Moda, Desvio Padrão, Coeficiente de Variação, 

variância e erro padrão da média. Comparando as duas amostras, elas apresentam a mesma variabilidade? 

 

Idade (anos) Nível Médio Nível Superior 

0 --- 2 23 35 

3 --- 5 33 57 

6 --- 8 63 41 

9 --- 11 68 10 

12 --- 14 19 8 

15 --- 17 10 0 

18 --- 20 1 1 

21 --- 23 0 0 
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859) Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de 
que o número observado seja múltiplo de 8 é: 

i)  3/25 

ii)  7/50 

iii)  1/10 

iv)  8/50 

v) 1/5 

 
Solução. O espaço amostral (Ω) possui 50 elementos. O número de múltiplos de 8, pode ser calculado 
utilizando a progressão aritmética de razão 8, com a1 = 8 (1º múltiplo) e an = 48 (último múltiplo). O 
número de elementos do evento E (múltiplos de 8) é n(E) = 6. 
 

860) No lançamento de um dado não viciado o resultado foi um número maior do que 3, qual é a 
probabilidade de esse ser um número par? 

i) 1/6  

ii) 1/2  

iii) 1/3  

iv) 2/5  

v) 2/3 
 

861) Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das 
senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? 

i) 1/100 

ii) 19/100 

iii) 20/100 

iv) 21/100 

v) 80/100 

 
862) Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de 
répteis, 1 132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao 
acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta?  

i) 63,31%  

ii) 60,18% 

iii) 56,52% 

iv) 49,96% 

v) 43,27% 

 

863) Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, I e II, para a produção de certo tipo de parafuso. 
Em setembro, a máquina I produziu 54/100 do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos 
produzidos por essa máquina, 25/1000 eram defeituosos. Por sua vez, 38/1000 dos parafusos produzidos 
no mesmo mês pela máquina II eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é 
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classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser 
defeituoso. 

 

O desempenho conjunto dessas máquinas, em setembro, pode ser classificado como 

i) Excelente 

ii) Bom  

iii) Regular  

iv) Ruim  

v) Péssimo 

 
864) Problema do aniversário. No espaço amostral, S, cada pessoa poderá fazer aniversário em qualquer 
um dos 365 dias do ano. Então, o número de possibilidades de aniversário é dado pelo amostral ou 

espaço de resultados S ou Ω: 

S=365k  

i) Qual é a probabilidade de que k pessoas façam aniversário em diferentes dias do ano. 

ii) É a razão entre a permutação de 365 tomados k a k sobre o espaço amostral S 

iii) P(≠dias)=
𝑃𝑘
365

365𝑘
 

iv) Qual é a probabilidade de que 4 pessoas escolhidas ao acaso de uma mesma família façam 
aniversário em diferentes dias do ano? 

v) Por outro lado, a probabilidade de que duas pessoas façam aniversário no mesmo dia é dado pelo 
evento complementar de aniversário em dias diferentes, ou seja. 

vi) P(=dias)=1−
𝑃𝑘
365

365𝑘
 

vii) Qual é a probabilidade de que 4 pessoas escolhidas ao acaso de uma mesma família façam 
aniversário no mesmo dia: 

 
865) Em um grupo de 10 pessoas, qual é a probabilidade de que pelo menos 2 façam aniversário no 
mesmo dia? Para simplificar, suponha que nenhuma dessas pessoas tenha nascido em ano bissexto. 
Solução: Note que, no caso de 10 pessoas, “pelo menos 2” significa ou 2, ou 3, ou 4, . . . , ou 10. Então, 
podemos resolver essa versão mais simples do problema do aniversário usando a regra do complementar, 
ou seja, vamos calcular a probabilidade de todas as 10 pessoas fazerem aniversário em datas diferentes. 
Para isso, vamos usar o princípio fundamental da multiplicação. O aniversário de cada uma das 10 pessoas 
pode ser em um dos 365 dias do ano. Logo, o número total de possibilidades para as datas dos aniversários 
das 10 pessoas é 365×365×···×365 = 36510 pelo princípio fundamental da multiplicação. Isso nos dá 
#Ω. Consideremos, agora, o evento A = “as 10 pessoas fazem aniversário em dias diferentes”. Escolhida 
a primeira pessoa, ela pode fazer aniversário em qualquer dia; logo, o número de possibilidades é 365. 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 254 / 
/ 254 / 

Para a segunda pessoa, como o aniversário tem que ser em data diferente, sobram 364 possibilidades. 
Para a terceira, sobram 363; continuando, para a décima pessoa, sobram 365 − 9 = 356 possibilidades. 
Logo, Pr(A) = #A #Ω = 365 × 364 × 363 ×···× 356/36510 = 0, 88305 Logo, a probabilidade de que 
pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia é Pr(A) =1 − Pr(A) = 0, 11695 

 

866) Considere k pessoas numa sala. Qual a probabilidade de      que no mínimo duas pessoas façam aniversário 
no mesmo dia e mês? A partir de qual valor de k você arriscaria dizer que essa probabilidade é maior do 
que 1/2? 

A probabilidade p = P (A) de que que no mínimo duas pessoas dentre k pessoas façam aniversário no 
mesmo dia (evento A) é igual à 1−P (Ac), sendo Ac o evento em que nenhuma pessoa faça aniversário 
no mesmo dia. Sabemos que  

P (Ac) = 365 · 364...(365 − k + 1/365k). Portanto, para que p = 1 − P (Ac) > 0, 5, temos que k < 23. 

 

867) As probabilidades de que dois eventos independentes ocorram são p e q, respectiva- mente. Qual a 
probabilidade: 

i) De que nenhum destes eventos ocorra? 

P (A) = p;P (B) = q 

P (Ac ∩ Bc) = (1 − p)(1 − q) 

 

ii) De que pelo menos um destes eventos ocorra? 

P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B) = p + q – pq 

 

iii) Prove que se A e B são independentes, também o serão Ac e Bc, A e Bc e Ac e B. 

 

 

868) Considere números aleatórios de dois algarismos. Seja G o evento de que o número é divisível por 
4; H o evento de que ele seja divisível por 5. 

i) Determine P(G) e P(H) 

ii) Determine P(G e H) 

iii) Os eventos G e H são exclusivos? 

iv) Os eventos G e H são independentes?  

v) Determine P(G ou H) 

 

869) Descreva os pontos amostrais dos espaços amostrais para cada um dos seguintes experimentos 
aleatórios listados a seguir. 

 

i) Lançamento de dois dados: anota-se a configuração obtida. 

Ω = {(Cara, Coroa), (Coroa, Cara), (Cara, Cara), (Coroa, Coroa)} 

ii) Numa linha de produção conta-se o número de peças defeituosas num intervalo de uma hora. 

Ω = {1, 2, 3, 4, ...} 
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iii) Investiga-se famílias com 4 crianças, anotando-se a configuração segundo o sexo. 

Ω = {(F, F, F, F ), (F, F, F, M ), (F, F, M, M ), (F, M, M, M ), 

(M, M, M, M ), (M, F, F, F ), (M, M, F, F ), (M, M, M, F ), ...} 

(ou seja, todas as 16 permutações) 

iv) Mede-se a duração de lâmpadas, deixando-as acesas até que queimem. 

Ω = {t: t > 0} 

v) Lança-se uma moeda até aparecer cara e anota-se o número de lançamentos. 

Ω = {1, 2, 3, 4, ...} 

Ou seja, pode aparecer Cara no primeiro lançamento, no segundo e assim por diante. 

vi) De um grupo de 5 pessoas (A,B,C,D,E) sorteiam-se duas, uma após outra, com repo- sição, e anota-
se a configuração formada. 

Ω = {(A, A), (A, B), (A, C), (A, D), (A, E), (B, A), (B, B), ...} 

vii) Ou seja, todas as 25 permutações. 

Mesmo enunciado que f, sem reposição. 

Ω = {(A, B), (A, C), (A, D), (A, E), (B, A), (B, C), ...} 

Ou seja, todas as 5*4=20 permutações. 

 

870) Duas moedas são lançadas, descreva os pontos amostrais e liste os eventos bem como determine o valor 
de suas probabilidades. 

i) pelo menos uma cara (A) 

A = {(Cara, Coroa), (Cara, Cara), (Coroa, Cara)} 

ii) duas caras (B) 

B = {(Cara, Cara)} 

iii) complementar de (b) 

Bc = {(Cara, Coroa), (Coroa, Coroa), (Coroa, Cara)} 

 
871) Em uma prova caíram dois problemas. Sabe-se que 132 alunos acertaram o primeiro, 86 erraram o 
segundo, 120 acertaram os dois e 54 erraram apenas um problema. Qual é a probabilidade de que um aluno, 

escolhido ao acaso. 

 

Q2/Q1 A E Total 

A 120 42 162 

E 12 74 86 

Total 132 116 248 

 

i) Não tenha acertado nenhum problema? 

ii) Tenha acertado apenas o segundo problema? 
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872) Considere um quadrado com vértices (0,0), (1,0), (0,1) e (1,1). Suponha que a probabi lidade de uma 
região A (evento) seja a área desta região.  

i) Considere o evento A= conjunto dos pontos cuja distância às origens seja menor ou igual a um. 
Represente A graficamente. A região A equivale a um quarto de círculo com raio igual à 1. 

ii) Calcule P (A). 

iii) Calcule P (B), onde B = {(x, y): x ≥ b ∪ y ≥ b}, onde b é um número tal 

iv) Que 0 < b < 1 

v) Calcule P (Bc), onde B foi definido em (c). 

vi) P (Bc) = 1 − P (B) = 2b − 1 + (1 − b)2 

 

 

873) Ao se aplicar um teste de significância numa análise estatística, podem ocorrer dois tipos de erro:  

Erro Tipo I e Erro Tipo II. Analise as afirmativas abaixo: 
I - O Erro Tipo I considera como diferentes as médias de tratamentos, sendo que, na verdade, são 
iguais.  

II - O Erro Tipo II considera como diferentes as médias de tratamentos, sendo que, na verdade, são 
iguais. III - O Erro Tipo I considera como iguais as médias de tratamentos, sendo que, na verdade, são 
diferentes. IV - O Erro Tipo II considera como iguais as médias de tratamentos, sendo que, na verdade, 
são diferentes. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

i) I e IV. 

ii) I e III. 

iii) II e III. 

iv) II e IV. 

 

874) No planejamento experimental, a determinação do tamanho do experimento está associada ao 
número de repetições que devem ser empregadas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

i) O valor do erro padrão de uma média é diretamente proporcional ao número de observações 
(repetições) envolvidas na sua obtenção. 

ii) O número de repetições deve ser definido, principalmente, de acordo com: disponibilidade 
financeira, tempo requerido, área ou mão de obra disponível. 

iii) O princípio da repetição consiste na reprodução do experimento básico e tem por finalidade 
propiciar a obtenção de uma estimativa do erro experimental. 

iv) Não é possível calcular o número de repetições que devem ser usadas em determinado 
experimento. 

v) Quanto mais heterogêneo for o material, menor é o número de repetições necessárias para  

vi) mostrar o efeito de um tratamento. 

vii) 875) Sobre os delineamentos experimentais, assinale a alternativa correta. 

viii) Considerando apenas os princípios de repetição e casualização, sem utilizar o princípio do  

ix) controle local, tem-se o delineamento em blocos casualizados. 

x) O delineamento em blocos casualizados somente deve ser utilizado quando 

xi)  houver homogeneidade das condições experimentais. 
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xii) No delineamento em blocos casualizados, as parcelas que receberão cada um dos tratamentos  

xiii) são distribuídas de forma inteiramente casual, por meio de sorteio. 

xiv) Sempre que não houver homogeneidade das condições experimentais, deve-se usar o princípio  

xv) do controle local. 

xvi) O delineamento inteiramente casualizado leva em consideração os três princípios básicos  

xvii) da experimentação. 

 

876) Sobre os conceitos utilizados na experimentação agrícola, assinale a afirmativa incorreta. 

i) Delineamento experimental é o plano utilizado na experimentação e implica a forma como  

ii) os tratamentos serão designados às unidades experimentais, além de um amplo entendimento 

iii)  das análises a serem feitas quando todos os dados estiverem disponíveis. 

iv) Unidade experimental ou parcela é a unidade que receberá o tratamento e fornecerá os dados 

v)  que deverão refletir seu efeito. 

vi) Tratamento é um termo genérico utilizado para designar o método, elemento ou material cujo  

vii) efeito se deseja medir ou comparar em um experimento. 

viii) O conjunto dos efeitos dos fatores controlados é denominado variação do acaso ou variação  

ix) aleatória. 

  

877) Os testes de comparações de médias possibilitam a verificação de quais os melhores 

 (ou piores) tratamentos que foram testados em um determinado experimento. Sobre os testes estatísticos  

de comparações de médias analise as afirmações abaixo: 

I – O teste t de Student serve para testar médias de dois tratamentos ou médias de dois grupos de 

 tratamentos (caso em que o contraste tem apenas uma média envolvida); 

II – O teste de Tukey serve para testar qualquer contraste entre duas médias de tratamentos; o teste  

é exato quando as duas médias do contraste têm mesmo número de repetições; 

III – O teste de Duncan exige que as médias sejam colocadas em ordem crescente de valores e que 

 todas as médias possuam o mesmo número de repetições para ser exato. 

Após a análise, pode-se afirmar que está (ão) correta (s): 

i) I, II e III; 

ii) I e II; 

iii) Apenas I; 

iv) Apenas II; 

v) Apenas III. 

 

878) Identifique o que está errado nas armações seguintes 

i) A probabilidade de um experimento químico ser bem sucedido é 0, 44 e a probabilidade de falhar  
b é 0,53; 
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ii) De acordo com um médico, a probabilidade de um paciente contrair gripe é 1, 2; 

 

879) Em rebanhos bovinos investigados em pequenas propriedades no interior do Estado do Rio Grande 
do Norte, sabe-se que a probabilidade de um animal ter Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) é 0, 6, de 
ter e a Tristeza Parasitária Bovina (TPB) é 0, 75 e de ter (IBR e TPB) é 0, 5. Selecionado ao acaso um 
animal, determine:  

a) A probabilidade de não ter IBR;  

b) A probabilidade de ter IBR ou TPB. 

 

880) A temperatura T de destilação do petróleo é crucial na determinação da qualidade final do produto. 
Suponha que T seja considerada uma v.a. com distribuição uniforme no intervalo (150, 300). Calcule:  

a) A temperatura média  

b) P(T < 200) c) P(T > 250) 

 

881) Suponha que desejamos ajustar um modelo de regressão para o qual a linha verdadeira de regressão 
passe através do ponto (0, 0). O modelo apropriado é Yi = βXi + ei. Considere que temos n pares de 
dados (Xi, Yi). Encontre a estimativa de Mínimos Quadrados do parâmetro β. 

 

882) Dada uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória X ~ Normal (μ, 1). Encontre um 
estimador de Máxima Verossimilhança para o parâmetro μ.  

 

883) Dada uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória X ~ Normal (0, σ2). Encontre  um 
estimador de Máxima Verossimilhança para o parâmetro σ2.  

884) Obtenha os estimadores de Máxima Verossimilhança para os parâmetros β0 e β1 do modelo de 
regressão linear simples, Yi = β0 + β1Xi + ei, considerando erros independentes e normalmente 
distribuídos com média 0 e variância σ2, ou seja, ei ~ NID (0, σ2). Compare o resultado com aquele obtido 
pelo Método dos Mínimos Quadrados. 

 

885) Organize um experimento em esquema fatorial, inteiramente casualizado, na cultura da cana-de-
açúcar para estudar o efeito de cinco fórmulas de adubação e três tipos de calcário. Defina o modelo 
matemático, os tratamentos e a forma como serão casualizados, a variável em análise, as hipóteses e 
expresse graus de liberdade, somas de quadrado e quadrado médio, resumindo as fórmulas em uma tabela 
de ANOVA. 

 

886) Foi realizada uma pesquisa para testar dois tipos de ambiente (com luz artificial e sem luz artificial 
no período da noite) e dois tipos de ração (com cálcio e sem cálcio). Para tanto foram utilizadas 24 
poedeiras similares, escolhidas aleatoriamente. Ao final da avaliação foram obtidos os seguintes resultados 
(ovos/poedeira): 

 

Ração  com luz artificial  sem luz artificial 

com cálcio 50 52 48 54 52 50 49 52 50 48 46 45 

sem cálcio 42 44 46 43 44 45 40 40 38 39 41 43 
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i) Construa o gráfico de interação. 

ii) Apresente o modelo de ANOVA e as hipóteses em teste. 

iii) Verifique se os “tratamentos” apresentam homocedasticidade. 

iv) Pode-se afirmar que o Tipo de Ração e o tipo de Ambiente atuam independentemente na 
produção de ovos? 

v) Qual seria o tipo de Ração recomendada? 

vi) Qual seria o tipo de Ambiente recomendado? 

 

887) Considere um experimento em parcelas subdivididas no delineamento inteiramente casualizado 
com quatro repetições, onde o fator A foi casualizado nas parcelas e fator B casualizado nas subparcelas. 
São dados: 

Totais das combinações (tratamentos) 

 B1 B2 B3 Soma 

A1 20,4 19,7 32,3 72,4 

A2 11,3 10,6 18,0 39,9 

     Soma
  

31,7
  

30,3
  

50,3
  

112,3  

 

SQParcelas = 55,9836 

SQTotal = 121,4907 

Efetue o teste F para a interação AxB e proceda às comparações dos níveis dos fatores A e B pelo teste 
de Duncan, se necessário, de acordo com o resultado de significância para a interação. Utilize α = 5%. 

 

888) Em um estudo genético, uma alimentação regular era colocada em 20 frascos e o número moscas 
de um determinado genótipo era contado em cada frasco. O número de moscas também era contado em 
outros 20 frascos que continham suco de uva. O número de moscas contados foram: 

 

Número de moscas 

Comida regular Suco de uva 

15 20 31 16 22 22 23 33 6 19 0 2 11 12 13 12 5 16 

   38 28    2 7 13 20 18 19 19 9 9 9 

25 20 21 23 29 26 40 20          

   19 31             

 

i) Calcule a média amostral, a variância amostral, o desvio padrão amostral e o coeficiente de variação 
de cada conjunto de dados. Comente. Qual destes dois conjuntos de dados tem maior 
variabilidade? 
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ii) Calcule a média amostral, a variância amostral, o desvio padrão amostral de cada conjunto de 
dados utilizando os recursos imediatos de sua calculadora. 

iii)  Para cada conjunto de dados utilize o R para calcular a média, a mediana, o Q1, o Q3, a observações 
mínima e máxima, construa os gráficos do Histograma e do Box-Plot. Comente os resultados. 

 

889) Os dados a seguir referem-se ao nível de glicose em sangue de 10 cães 56 62 63 65 65 65 65 68 
70 72 

Calcule manualmente e depois utilize o R para calcular: a) média; b) a mediana; c) mínimo e máximo; d) 
os quartis Q1 e Q3. Construa o histograma e gráfico tipo Box – Plot. Comente a respeito da dispersão dos 
dados. 

 

890)  Determinações de açúcar no sangue ( mg/ 100ml ) foram feitas em 5 raças de animais experimentais, 
sendo 10 amostras por raça. Os resultados foram: 

 

Raças 

A B C D E 

124 111 117 104 142 

116 101 142 128 139 

101 130 121 130 133 

118 108 123 103 120 

118 127 121 121 127 

120 129 148 119 149 

110 122 141 106 150 

127 103 122 107 149 

106 122 139 107 120 

130 127 125 115 116 

 

Utilize um programa computacional tal como o SAS, ou o R  para calcular para cada raça:  

a) média;  

b) a mediana; 

c) desvio padrão;  

d) o erro padrão;  

e) mínimo e máximo;  

f) os quartis Q1 e Q3.  

g) Construa o histograma e gráfico tipo Box –Plot,  

h) Comente a respeito da dispersão dos dados em cada raça. 
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891) Em um estudo, a seguintes contagens de linfócitos foi obtido em vacas de dois anos da raça Holstein 
e de vacas de dois anos da raça Guernseys. Os resultados estão na Tabela abaixo: 

 

Holstein 5166 6080 7290 7031 6700 8908 4214 5135 5002 

4900 8043 6205 3800      

Guernseys 6310 6295 4497 5182 4273 6591 6425 4600 5407 

5509         

 

Calcular: 

a) a média geral, a média de cada tratamento, a variância amostral e o desvio-padrão de cada raça; 

b) declare as suposições sob as quais o teste t –student, para amostras independentes, pode ser aplicado; 

c) teste se as variâncias das duas amostras são iguais. (Teste F) 

d) em função do resultado do teste do item c) podemos concluir que a contagem de linfócitos nas duas 

raças diferem assumindo que as variâncias são desconhecidas e iguais?  

 

892) Num experimento inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 4 repetições, estudou-se o    efeito 
de 5 carrapaticidas (tratamentos) no controle de carrapatos em bovinos. Analisando- se o número de 
carrapatos que cairam por animal, obtiveram-se as seguintes somas de quadrados: 

S.Q. Tratamentos = 41,08 

S.Q. Total = 57,46 

Estabelecer as hipóteses estatísticas H0 e H1, montar o quadro de análise de variância, concluir e calcular 
o coeficiente de determinação R2 

 

893) Cite as vantagens e as desvantagens do delineamento inteiramente casualizado.  

  

894) Descreva os procedimentos de um experimento cego, e dos experimentos duplamente cego. 

 

895) Quando um experimento será considerado planejado (Descreva as etapas). 

 

  896) Quais os princípios básicos da experimentação. 

897) Contagens médias de linfócitos de células de ratos (1000/mm3) foram comparadas dando uma de 
duas drogas ou um placebo (controle). Ninhadas de ratos do mesmo sexo foram usadas para formar 
blocos homogêneos de 3 ratos cada; dentro de cada bloco, 3 tratamentos foram sorteados ao acaso. 
Parece razoável assumir que os efeitos dos três tratamentos deve ser relativamente constante para vários 
genótipos de ratos para diferentes ninhadas. 
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Tratamentos 

Blocos 

I II III IV V VI VII 

Placebo 5,4 4,0 7,0 5,8 3,5 7,6 5,5 

Droga 1 6,0 4,8 6,9 6,4 5,5 9,0 6,8 

Droga 2 5,1 3,9 6,5 5,6 3,9 7,0 5,4 

 

Escrever o modelo matemático deste experimento e estabelecer as hipóteses estatísticas H0 e H1 para 
testar os efeitos dos tratamentos. 

 

898) No estudo do ganho de peso de porcos guinea, quatro dietas foram testadas. Vinte animais foram 
usados neste experimento, 5 animais para cada dieta. Entretanto o pesquisador acreditou que alguns 
fatores ambientais poderíam afetar o ganho de peso. Não foi possível reunir os 20 animais em uma mesma 
condição ambiental. Portanto, foram estabelecidos 5 blocos de unidades experimentais sob idênticas 
condições de temperatura, luz, etc. 

 

Dietas 

Blocos 1 2 3 4 

1 7,0 5,3 4,9 8,8 

2 9,9 5,7 7,6 8,9 

3 8,5 4,7 5,5 8,1 

4 5,1 3,5 2,8 3,3 

5 10,3 7,7 8,4 9,1 

i) Estabelecer as hipóteses estatísticas H0 e H1 

ii) Montar o quadro da análise de variância e testar as hipóteses do item a). 

iii) Fazer o gráfico de barras das médias dos tratamentos com o erro padrão. 

iv) Verificar, pelo teste de Tukey, se existem diferenças entre as médias das dietas. Qual foi a dieta que 
proporcionou o melhor ganho de peso? 

v) Calcular o coeficiente de variação e de determinação do experimento R2 do experimento. 

vi) 899) Um experimento para verificar o peso aos 180 dias de suínos com as raças Landrace e Large 
White, utilizou-se de 480 suínos, machos e fêmeas, sendo estes distribuídos em três suínoculturas. 
a- Quais os fatores que podem influenciar a resposta medida. b- Estabeleça um modelo 
matemático para o experimento. c- Faça um esquema da análise de variância (Fonte de variação 
FV e V. número de gruas de liberdade g.l.) para o experimento. 

 
900) Em um experimento realizado na Fazenda Experimental Iguatemi da Fundação Universidade 
Estadual de Maringá, para verificar o efeito de diferentes tipos de instalações durante o inverno e 
verão sobre o ganho de peso e conversão alimentar de coelhos da raça Nova Zelândia, aos 40 e 70 dias 
de idade, foram utilizados 3 tipos de instalações, gaiolas ao ar livre, gaiolas de arame galvanizado em 
galpão aberto e gaiolas de arame galvanizado em galpão fechado. Utilizou-se 178 animais machos e 
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fêmeas para a obtenção dos dados. a- Quais os fatores que podem influenciar a resposta medida. b- 
Estabeleça um modelo matemático para o experimento. c- Faça um esquema de análise de variância para 
o experimento. 

 

901) Num experimento estudou-se o efeito do farelo de arroz desengordurado (FAD) como fator de retar- 
damento da maturidade sexual de frangas. O ensaio foi organizado em um delineamento casualizado em 
blocos e constituiu-se de 5 tratamentos e 5 repetições com 8 aves por gaiola. A 1ª fase, iniciada quando 
as aves atingiram 9 semanas de idade, teve duração de 12 semanas.  As pesa gens das aves e os registros 
do consumo de ração foram efetuados quinzenalmente. Os tratamentos dessa 1ª fase consistiram de 
rações com 0, 15, 30, 45 e 60% de FAD em substituição ao milho. Os resultados de conversão alimentar 
obtidos nesta 1ª fase do ensaio foram os seguintes: 

 

FAD 
  Bloco   

           I II III IV V 

  A - 0% 6.5 6.4 6.2 5.8 7.3 

B - 15% 7.1 7.4 6.9 7.3 7.0 

C - 30% 7.5 8.1 6.7 7.4 7.7 

D - 45% 8.4 8.5 8.7 8.3 7.9 

    E - 60% 9.3 9.9 9.5 8.5 8.9 

i) Construir o quadro de análise de variância (completo) e testar 𝐻0: 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵 = 𝜇𝐶 = 𝜇𝐷 = 𝜇𝐸. 
Comente sobre os resultados. 

ii) Testar a hipótese de homogeneidade de variâncias dos tratamentos. 

iii) Realizar os testes de tendência com o intuito de determinar o grau de polinômio que melhor 
explique o comportamento da conversão alimentar em função do aumento de FAD em 
substituição do milho na ração. 

iv) Ajuste o polinômio indicado em (c) e comente. Calcule o coeficiente de determinação (𝑅2) e 
comente sobre a qualidade do ajuste. 

 

903) Uma urna contém 3 bolas numeradas com os dígitos 1,2,3. Duas bolas são retiradas sucessivamente 
da urna , ao acaso e sem reposição. Seja X o número da 1ª bola retirada e Y o número da 2ª.  

a) Escreva o espaço amostral;. 

b) Escreva a distribuição conjunta de (X,Y);  

c) Calcule a P(X Y);  

d) Calcule a F(1,2). 

 

904) A média aritmética simples de três números positivos e consecutivos é 24, o produto desses números 

será: 

a) 9.240 
b) 10.624 
c) 10.626 

https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
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d) 13.800 
e) 12.340 

 

905) A média aritmética das idades de 30 alunos da turma A da disciplina de estatística é 20 anos e a 
média aritmética das idades de uma outra turma B também da disciplina de estatística com 20 alunos é 
18 anos. Então a média aritmética das idades dos alunos das duas turmas é: 

a) 18 
b) 20 
c) 21 
d) 19,20 
e) 17 

906) Numa empresa, vinte operários têm salário de 4.000,00 mensais; dez operários têm salário de 3 
000,00 mensais e trinta têm salário de 2.000,00 mensais. Qual é o salário médio desses operários: 

a) 2.833,33 
b)2.673,43 
c)3.234,67 
d)2.542,12 
e) 2.235,67 
 

907) Considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de 
escolhermos ao acaso, um número primo.  

 

908) Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma 
probabilidade de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola 
com número nas seguintes condições: 
a) par 
b) primo 
c) par ou primo 
d) par e primo 

 

909) No jogo de Lipa sorteia-se um número entre 1 e 600 (cada número possui a mesma probabilidade). 
A regra do jogo é: se o número sorteado for múltiplo de 6 então o jogador ganha uma bola branca e se o 
número sorteado for múltiplo de 10 então o jogador ganha uma bola preta. Qual a probabilidade de o 
jogador não ganhar nenhuma bola? 

i) 13/17 

ii) 11/15 

iii) 23/30 

iv) 2/3 

v) 2/3 

 

910) A probabilidade de um dos cem números 1, 2, 3, 4, ..., 100 ser múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo 
tempo é: 

i) 3% 

ii) 6% 

https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/certo.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/certo.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/certo.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
https://calculemais.com.br/exercicios_matematica/errado.html
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iii) 2%. 

iv) 10% 

v) 60%. 

 

911) Considere um bilhete de loteria numerado de 1 a 100. A probabilidade de um número sorteado ser 

maior que 40 ou par é de? 

 

912) Numa urna temos três cartas. Uma carta é toda amarela, a outra é toda vermelha, e a terceira é 
metade amarela e metade vermelha. Uma pessoa retira, ao acaso, uma carta da urna de mostra para uma 
plateia. A probabilidade de a face que a pessoa vê ser vermelha e a face mostrada à plateia ser amarela é: 

 

913) Considere uma companhia eletrônica que fabrica resistores SMD que têm uma resistência média 
populacional de 100 Ω e um desvio-padrão de 10 Ω. A distribuição desses valores nessa linha de produção 
tem distribuição normal. Encontre a probabilidade de uma amostra aleatória de n = 25 resistores, retirada 
pela equipe de qualidade da empresa, ter uma resistência média menor que 95 Ω.. Interprete o resultado 
obtido. 

 

914) Os mancais são largamente utilizados nas indústrias de automóveis com a finalidade de apoiar as 
peças giratórias dos automóveis, como os eixos, por exemplo, reduzindo assim o atrito entre as peças. 
Existem diversos tipos de mancais, mas podemos grosseiramente dividi-los em duas categorias: os lisos 
e os rolamentos. Estes equipamentos devem ser sempre lubrificados para garantir sua eficiência e 
aumentar sua vida útil. Considere que o diâmetro dos orifícios dos mancais produzidos por uma indústria 
automobilística têm distribuição normal. Essa indústria trabalhava com um processo de desvio-padrão 
0,1 mm, porém teve de realizar alterações em seu processo produtivo. Essas alterações certamente não 
afetaram o desvio-padrão nem a distribuição das medidas (normal), contudo existe uma suspeita do 
engenheiro responsável de que o diâmetro médio tenha mudado. Foi selecionada uma amostra de 40 
unidades e obtida uma medida de diâmetro médio da amostra igual a 5,426 mm. Encontre um intervalo 
de confiança para o diâmetro médio real, após a modificação, com nível de confiança de 90%. Interprete 
o resultado do intervalo obtido. 

 

915) A pesquisa de mercado é uma ferramenta muito importante tanto para novos negócios ou produtos 
como para melhoria dos produtos já existentes. Essa ferramenta possibilita que o interessado descubra 
as oportunidades de mercado ou obtenha um feedback sobre a aceitação de seu produto. Esse tipo de 
pesquisa ajuda ainda a avaliar o que os consumidores desejam e o grau de satisfação de um produto ou 
serviço. De maneira bem simplificada, a pesquisa de mercado consiste em perguntar aos consumidores, 
atuais ou potenciais, sua opinião a respeito de um produto ou serviço. Essa ferramenta representa uma 
importante vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não a utilizam corretamente. 
Considere um empresário interessado em lançar um novo produto. Ele contrata uma empresa para 
realizar uma pesquisa de mercado com 500 pessoas. Entre as 500 pessoas, 157 manifestam interesse em 
comprar o produto. Construa um intervalo de confiança com 92% para a probabilidade de uma pessoa 
adquirir o referido produto. Interprete o resultado do intervalo obtido. 

 

916) Uma equipe laboratorial preenche semanalmente um relatório de 3 páginas. Verifica-se que em todos 
os relatórios elaborados há, na sua primeira página, sistematicamente, 2 erros ortográficos. Admita que o 
número de erros na página 2 (X2) e o número de erros na página 3 (X3) de um relatório semanal são 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 266 / 
/ 266 / 

variáveis aleatórias independentes e ambas com distribuição de Poisson de média igual 0.5. A 
probabilidade de existirem, quanto muito, 2 erros ortográficos num relatório semanal é: (sugestões: 
determine a distribuição da soma X2+X3.) 

i) 0,6065 

ii) 0,9197 

iii) 0,3679 

iv) 0,5432 

 

917) Numa experiência laboratorial pretende-se fazer a contagem do número de células de levedura em 
suspensão num certo líquido, utilizando-se para tal um hematímetro. Os resultados relativos ao número 
de células de levedura existentes nos 400 quadrados de um hematímetro são os seguintes: 

Nº de células por quadrado 0 1 2 3 4 5 6 

Nº de quadrados 75 103 121 54 30 13 4 

 

i) Qual é a variável em estudo? Qual a natureza? Qual a escala? 

ii) Determine a média e a mediana (sem a calculadora escrevendo todos os passos e posteriormente, 
confirmando com a calculadora). 

iii) Determine a amplitude interquartil (sem a calculadora e posteriormente, comparando com a sua 
calculadora). Interprete a amplitude interquartil. 

iv) Determine o 2º decil, sem a calculadora, e interprete-o no contexto no enunciado. 

 

918) O número de dias de gestação de uma espécie tem valor esperado de 30 dias com desvio padrão de 
3. Foram recolhidos dados de 36 indivíduos e foi calculada a média amostral.  Qual a probabilidade dessa 

média ser superior a 31? 

919) O número (Y) de doentes que se apresentam na urgência do Hospital de Aveiro, por hora, pode ser 
modelado por uma distribuição de Poisson com parâmetro 25. 

a) Calcule E[3Y−Y2]. Sugere-se determinar V(Y) e E[Y] e usar V(Y)=E[Y^2] - (E[Y])^2). 

b) Seja X o número de doentes por dia. Calcule a probabilidade P(599<X<680). 

c) Calcule um valor, aproximado, para a probabilidade pedida, no enunciado anterior, recorrendo ao TLC 
(mesmo que $n<30$) e usando correção à continuidade. 

 

920) Foi recolhida uma amostra causal de 11 comprimentos de corpos de uma determinada espécie. Para 
avaliar se tais dados provêm de uma população normal foi construído um QQ-plot da normal e realizado 
um teste de ajustamento de Shapiro-Wilk usando o R. Com base nos resultados do R podemos dizer que: 
Qual a afirmação correta: 

i) Embora os pontos se encontrem relativamente perto da reta no QQ-plot, o teste de Shapiro-Wilk 
indica que a distribuição normal é pouco provável de ocorrer (probabilidade igual a 0.2971). 

ii) Não existem motivos para não acreditar que os dados provêm de uma população normal pois os 
pontos se encontram relativamente perto da reta no QQ-plot e o teste de Shapiro-Wilk conduz à 
não rejeição de H0. 
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iii) Embora o teste de Shapiro-Wilk indique o ajustamento da distribuição normal aos dados, o facto 
de todos os pontos no QQ-plot não estarem exatamente sobre a reta levanta suspeita da 
normalidade. 

iv) Uma vez que o valor-p do teste de Shapiro-Wilk é igual a 0.2971 então não se rejeita a 
hipótese H0 dos dados não seguirem uma distribuição normal. 

 

921) Num estudo ecológico realizado durante uma década mediu-se diariamente a concentração de 
estrôncio (mg/ml) numa dada localização do rio Tejo. Considere a variável Y que representa a 
concentração anual de estrôncio no rio Tejo e admita que Y segue uma lei normal de média 40 mg/ml e 
variância 11 (mg/ml)2. Encontre o terceiro quartil associado à variável aleatória Y e interprete-o no 
contexto do problema. 

 

922) Selecionou-se uma amostra de 49 comprimentos de uma espécie de salamandra tendo a amostra 
fornecido um comprimento médio de 13.5 e desvio padrão corrigido 4.9. 

i) Com base na amostra, encontre calcule um intervalo de confiança a 95% para a média do 
comprimento (parâmetro populacional). 

ii) De estudos anteriores sabe-se que o comprimento médio desta população de salamandras é 15cm. 
Comente o resultado obtido. 

  

923) A probabilidade de uma borboleta capturada numa certa região pertencer à espécie Erebia 
episodea é igual a 0.3. Se o biólogo capturar 10 borboletas nessa região, qual a probabilidade de capturar: 

i) 3 borboletas dessa espécie. 

ii) pelo menos 3 borboletas dessa espécie. 

iii) no máximo 4 borboletas dessa espécie. 

iv) todas da espécie Erebia episodea. 

 

924) Será que o peso dos ratinhos de laboratório difere, em média, de 368 gramas? Uma amostra ao acaso 
de 36 animais apresentou uma média de 372.5. Assumindo que os dados são normalmente distribuídos 
com desvio padrão de 12 gramas, teste para um nível de significância de 0.05 a hipótese em estudo. 
Sugestão: no sentido de melhor assimilar os diferentes procedimentos para realização dos testes de 
hipóteses apresente as várias alternativas de resolução. 

i) Identifique os dados no enunciado. 

ii) Especifique as hipóteses em teste. 

iii) O que significa nível de significância de 0.05? 

iv) Qual a estatística de teste? 

v) Use o método do p-value para efetuar o teste de hipóteses. 

vi) Use o método da Região Crítica para efetuar o teste de hipóteses. 

vii) Use o método do intervalo de confiança para efetuar o teste de hipóteses. 

  

925) Considere que uma amostra tem média 5.315 e variância corrigida 0.6877385 sendo a dimensão da 
amostra igual a 60 camarões. Considere que a população tem distribuição normal. Foi obtido um intervalo 

http://sweet.ua.pt/pedrocruz/bioestatistica/d-normal.html
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de confiança para a variãncia da respectiva população sendo esse  intervalo: IC(σ2)≈[0.4472958,1.166985]. 
Determine o grau de confiança do IC apresentado. 

 

926) Um grupo de 40 indivíduos de um determinado tipo de inseto foi submetido a stress químico e 
outro grupo de 50 indivíduos não foram sujeitos a qualquer tipo de stress. Ao fim de um período de 
tempo foram registados os pesos dos insetos, o grupo sujeito a stress apresentou uma média de 22.2 com 
desvio padrão corrigido de 5.1 e o grupo não sujeito a stress apresentou 25 de média e 5,4 de desvio 
padrão corrigido. A Avalie se o efeito de stress é estatisticamente significativo (α=0.05). Assuma que os 
dados são normalmente distribuídos. 

927) Com o objetivo de verificar se o tipo de revestimento florestal (vegetação herbácea, vegetação 
arbustiva e floresta) tem influência sobre a severidade da erosão (moderada, fraca e desprezável) em certa 
região, realizaram-se observações em 350 pontos distintos, com os resultados que se condensam na tabela 
de contingência seguinte. 

 Vegetação herbácea Vegetação arbustiva Floresta 

Severa 30 10 10 

Moderada 50 30 20 

Fraca 50 60 40 

Desprezível 10 20 20 

 

Parece-lhe que os dados obtidos permitem extrair alguma conclusão relativamente ao objetivo acima 
indicado? (Use α=0.01) 

 

928) No sentido de avaliar o equilíbrio Hardy-Weinberg, foi recolhida uma amostra aleatória de 100 
descendentes. Os resultados estão na tabela seguinte: 

Genótipo Frequência observada 

AA 26 

Aa 44 

aa 30 

 

Avalie se o modelo genético (1/4:1/2:1/4) é adequado para essa população, fazendo o teste com e sem 
calculadora. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_de_Hardy-Weinberg
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929) Considere a variável aleatória  W = «número de anos, com concentração anual de estrôncio entre 
37 e 43 mg/ml (inclusive), no rio Mossoró, no período de uma década, em que o intervalo de 
concentrações 37 a 43 representam valores típicos. Sendo assim: 

i) Identifique, justificando, a distribuição de W. 

ii) Encontre E[10−W] e interprete o resultado no contexto do problema. 

 

930) Os invertebrados do género Dixa encontram-se em rios com água corrente e poderão ser 
indicadores de poluentes. Um biólogo pretende investigar a seleção de habitat por Dixas em 3 ribeiros 
com diferentes graus de eutrofização. Os dados são os seguintes: 

Habitat Dixa Frequência 

Oligotrófico Dixa nebulosa 12 

Oligotrófico Dixa submaculata 77 

Oligotrófico Dixa dilatata 5 

Oligotrófico Dixa nubilipennis 17 

Mesotrófico Dixa nebulosa 14 

Mesotrófico Dixa submaculata 6 

Mesotrófico Dixa dilatata 22 

Mesotrófico Dixa nubilipennis 9 

Eutrófico Dixa nebulosa 35 

Eutrófico Dixa submaculata 12 

Eutrófico Dixa dilatata 7 

Eutrófico Dixa nubilipennis 11 

 

iii) Interprete a tabela dada como uma tabela a dois fatores (dupla entrada). 

iv) Realize um teste de independência do qui-quadrado. 
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931) Pretende-se estudar se a distribuição de três classes de um determinado genótipo é homogénea entre 
populações que apresentam grau de severidade moderada, severa e extrema de uma doença. Os dados 
recolhidos estão na seguinte tabela de contingência: 

Par de 

Genótipo 

Grau de Severidade 

Moderada Severa Extrema 

XX 35 40 30 

Xx 45 35 40 

xx 20 25 30 

 

i) Efetue as etapas de um teste de homogeneidade e avalie a veracidade das seguintes afirmações: 

ii) O valor-p do teste de homogeneidade é 0.644. 

iii) O valor esperado de indivíduos com doença moderada e com o par de genótipo Xx é 
aproximadamente igual a 45. 

iv) O valor observado da estatística de Pearson para o teste de homogeneidade é aproximadamente 
de 4.68. 

v) O teste de homogeneidade do qui-quadrado permite concluir que as distribuições       das três 
classes do genótipo em estudo pelas três populações (moderada, severa e extrema) são 
significativamente diferentes. 

 

932) A seguinte tabela corresponde às características observadas de 1610 plantas na geração F2 (2ª 
geração após os progenitores de referência) resultante do cruzamento, de uma planta pura com folhas 
lisas e flores brancas com outra de folhas enrugadas e flores vermelhas. 

 Vermelho Rosa Branco 

Lisa 295 615 300 

Enrugada 95 195 110 

 

i) Utilizando o teste do qui-quadrado de Pearson, com a sua calculadora, verifique se a herança das 
características cor e tipo de superfície, na geração F2, são independentes. 

ii) b) Realize o mesmo teste, sem recurso às funções estatística da calculadora, e apresentando a 
matriz de valores esperados. 

 

933) Numa análise de regressão foi efetuada a seguinte análise dos resíduos (𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖, 𝑖 = 1,… ,36). 

Com base nos testes de ajustamento à normalidade responda às questões seguintes. 

http://sweet.ua.pt/pedrocruz/bioestatistica/ttc-th.html
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i) Indique o que significa 𝑒𝑖, 𝑦𝑖, 𝑦
𝑖? 

ii) Que conclusão tira da análise de resíduos? 

 

934) Foi efetuada uma análise de regressão linear relacionando variáveis x, variável independente, e Y|x, 
variável dependente. Os resultados estão nas seguintes tabelas: 

 

 

http://sweet.ua.pt/pedrocruz/bioestatistica/_images/ex5_13_residuos.png
http://sweet.ua.pt/pedrocruz/bioestatistica/_images/ex5_13_regressao.png
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i) Qual a equação da reta de regressão? 

ii) Teste se a ordenada na origem é significativamente diferente de zero, fixando α=0.05 sabendo que 
são n=36 pontos na amostra. Na sua resposta: 

a. Escreva as hipóteses em causa: H0 vs H1. 

b. Qual o valor observado da estatística de teste? 

c. Qual o p-value do teste? 

d. O que conclui? 

iii) Utilizando o Intervalo de Confiança fornecido na tabela, teste se o declive é significativamente 
diferente de 1. 

iv) Qual o valor do coeficiente de determinação? O que significa esse valor. 

 

935) Um biólogo marinho está a estudar uma espécie de pinguins e está interessado no tamanho das aves 
que acasalam. A variável utilizada para o efeito é o comprimento de um osso da perna que, a partir de 
estudos anteriores, é tida como um bom indicador da variável em causa. As medidas estão em mm e 
arredondadas a uma casa decimal.  

X 17.1 18.5 19.7 16.2 21.3 19.6 

Y 16.5 17.4 17.3 16.8 19.5 18.3 

 

i) Pretende-se saber se o comprimento dos ossos das fêmeas (X) está correlacionado com o 
comprimento dos ossos dos machos (Y), nos casais desta espécie de pinguins. 

ii) Construa um gráfico de diagrama de dispersão e comente. 

 

 

iii) As amostras possuem apenas 6 observações. Através dos pressupostos de aplicação dos 
coeficientes de Pearson e de Spearman justifique a escolha pela utilização do coeficiente de 
correlação de Spearman para responder à questão. 
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iv) A seguinte tabela foi produzida. Os resultados obtidos foram os seguintes 

 

Spearman's rank correlation rho 

data:  dados$femea and dados$macho 

S = 8, p-value = 0.05139 

alternative hypothesis: true rho is greater than 0 

sample estimates: 

rho 

0.7714286 

v) Qual o valor do coeficiente de correlação de Spearman? O que pode concluir? 

vi) Realize o teste de hipóteses ao coeficiente de Spearman conforme indicado na tabela de 
textit{output} do programa R. 

 

936) Foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 12 folhas de um determinado tipo de árvore tendo-
se registado o comprimento e a largura em milímetros (mm). Estudos em ensaios anteriores validaram a 
normalidade do comprimento e da largura destas. 

Largura Comprimento 

36 54 

22 43 

25 47 

34 59 

26 54 

25 44 

23 46 

42 61 

25 51 

40 67 
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35 64 

40 57 

 

i) Faça um gráfico de dispersão e explique a correlação positiva que nele se observa. 

ii) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson. Interprete o coeficiente no contexto do problema. 

iii) Teste se o coeficiente de correlação é significativamente superior a zero, interpretando o resultado 
sob a ótica do problema. 

 

937) Um biólogo está interessado em estudar 3 variedades diferentes de trigo. O objetivo é averiguar se 
o tamanho médio dos grãos se pode considerar igual para as três variedades. Para tal foram selecionados 
12 campos considerados homogéneos (mesmo tipo de solo e de condições climáticas) que foram 
divididos em três grupos de 4, de forma aleatória. As 3 variedades foram atribuídas aleatoriamente a cada 
um dos grupos de campos e ao fim de 3 meses decrescimento foi feita uma colheita de grãos de cada 
campo e calculado o peso médio do hectolitro de cada colheita. Os resultados foram: 

variedade 1 variedade 2 variedade 3 

78 75 70 

79 74 71 

76 76 69 

75 73 70 

 

Todos que os pressupostos da análise de variância (ANOVA) foram verificados paramétrica são válidos 
e, com recurso computacionais, complete a seguinte tabela: 

 

 

http://sweet.ua.pt/pedrocruz/bioestatistica/_images/ex4_01.png
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938) Apesar das transformações globais causadas pelo Homem estarem a condicionar a existência de 
milhares de espécies é, ainda assim, possível encontrar zonas em que surgem novas espécies (Fonte 
greatermekong.panda.org). Considere as seguintes regiões e número de novas espécies encontradas por 
região. 

país ocorrências 

Camboja 18 

Laos 24 

Myanmar 39 

Tailândia 37 

Vietname 57 

 

Responda às seguintes questões após efetuar o seguinte teste 

• H0: O número de novas espécies é homogéneo por país; 

• H1: O número de novas espécies depende do país. 

i) Escreva a estatística de teste apropriada, a sua distribuição e identificando o parâmetro que a 
caracteriza. 

ii) Realize todos os cálculos parciais, incluindo o cálculo dos valores esperados, do valor observado 
da estatística de teste, e do valor-p do teste. 

iii) Conclua no contexto do problema. 

 

939) De uma população de plantas arbustivas foi retirada uma amostra de 49 exemplares e registou-se a 
altura. Sabe-se a variável aleatória altura tem valor esperado 100cm e desvio padrão de 10cm. Calcule a 

probabilidade, aproximada, de uma amostra ter uma média superior a 110cm. 

 

940) Mediu-se a temperatura corporal numa amostra de 36 caranguejos, de uma determinada espécie, 
expostos a uma temperatura ambiente de 25.3 C. A amostra dos caranguejos apresentava uma 
temperatura média de 25.03 C e um desvio padrão corrigido de 1.34 C. Assuma que os dados são 
normalmente distribuídos e teste para α = 0:05 se a temperatura média dos caranguejos é inferior à 
temperatura ambiente. 

 

941) Numa determinada região foi extraída uma amostra aleatória de 300 fetos dos quais 25 estavam 
infetados com um tipo de parasita. Teste se a proporção de fetos infetados é superior a 5%. Sugestão: no 
sentido de melhor assimilar os diferentes procedimentos para realização dos testes de hipóteses apresente 
as várias alternativas de resolução. 
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942) Classifique os seguintes estudos como observacionais ou experimentais. Identifique os grupos  de 
comparação. 

 

a) Os bebês e os peixes (Revista Veja de 04/09/2002) 

Ácidos graxos presentes peixes e frutos do mar reduzem os riscos de parto prematuro ou de bebês de 
baixo peso. Um estudo realizado por professores de dois centros médicos dinamarqueses especializados 
em acompanhamento de gestação avaliou 8729 mulheres. Entre as que nunca comiam peixe, 7,1% deram 
à luz bebês abaixo do peso ideal. No grupo das gestantes que consumiam pelo menos 15 gramas uma 
vez por semana, a porcentagem encontrada foi de 1,9%. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

b) Dentes sadios (Revista Época de 01/09/2003). 

Grávidas que sofrem de periodontite – inflamação da gengiva que abala os dentes e facilita a entrada de 
bactérias da boca na corrente sanguínea – correm risco de ter o bebê antes da hora. A boa notícia é que 
medidas simples como a remoção da placa bacteriana e do tártaro acumulado ajudam a combater a 
prematuridade. Um estudo realizado pela Universidade do Alabama com 366 gestantes que sofriam de 
periodontite mostrou que o tratamento bucal reduziu em 84% o índice de partos prematuros. Gestantes 
ou mulheres que pretendem engravidar são aconselhadas a fazer um check-up dentário. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

c) Sono tranquilo e silencioso (Revista Época de 25/08/2003). 

Crianças em idade pré-escolar que roncam regularmente são duas vezes mais propensas a sofrer de asma 
e tosse noturna do que as que dormem como 974 crianças pela Universidade de Sydney, na Austrália, o 
estudo demonstra que tratar o ronco é a medida mais efetiva para combater a tosse. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

d) De mãe para filho (Revista Época de 11/08/2003). 

Um curioso estudo realizado com ratas grávidas e publicado na revista Molecular and Cellular Biology 
demonstra que a alimentação da mãe altera o funcionamento de determinados genes do feto. Vitaminas 
oferecidas às ratas na gestão impediram a expressão de um gene que determina a cor amarela da pelagem 
e predispõe os animais a obesidade. Resultado: grávidas obesas de pelagem clara deram à luz filhotes 
marrons que cresceram magros e saudáveis. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 
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e) Ginástica e sexo (Revista Época de 25/08/2003). 

O risco de impotência sexual em homens acima de 50 anos que praticam atividade física é 30% mais 
baixo do que entre os sedentários, revela a Escola de Saúde Pública de Harvard, em Boston. O grupo do 
pesquisador Eric Rimm avaliou informações de 31 mil homens entre 53 e 90 anos. Os que sofreram de 
câncer de próstata – que pode causar disfunção sexual – foram excluídos do levantamento. Voluntários 
adeptos da corrida (pelo menos três horas por semana) demonstraram um desempenho sexual semelhante 
ao de pessoas até cinco anos mais jovens. Atividade física vigorosa, aliada a outros fatores – não fumar, 
não beber e manter o peso ideal -, prolongaram a vida sexual plena em até dez anos. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

 

f) Pesquisa verifica benefícios da soja para a saúde da mulher (http://www.cnn.com.br de 25/11/2002). 

O consumo diário de grãos de soja pode reduzir a pressão arterial e as ondas de calor da menopausa, 
anunciaram pesquisadores nos Estados Unidos. A Dra. Welty, especialista em cardiologia preventiva, 
acompanhou 61 mulheres na pós-menopausa – 12 delas hipertensas e 49 com pressão normal – que 
serviram como seu grupo de controle ao deixarem de consumir soja por oito semanas. Depois, elas 
passaram a receber uma porção diária de meia xícara de grãos de soja torrados e desidratados, com pouco 
sal, durante oito semanas. 

As mulheres receberam instruções para comer os grãos ao longo do dia – alguns no café da manhã, alguns 
no almoço, outros no jantar e mais um pouco antes de dormir. A idade média das participantes era de 53 
anos – para aquelas com pressão arterial normal – e de 58 anos – para as hipertensas. 

A especialista disse à CNN que as mulheres analisadas no estudo também tiveram em média 54% de 
redução nas ondas de calor. Essa queda é significativa, segundo ela, porque “as mulheres reabsorvem a 
soja em níveis diferentes” – isso embora algumas mulheres tenham tido uma redução e 20% nas ondas 
de calor, enquanto outras tiveram até 80% a menos. 

Quando o estudo começou, os pesquisadores observaram mudanças nos lipídios, pressão arterial, ossos 
e sintomas da menopausa. Eles vão continuar procurando estas mudanças conforme o estudo prosseguir. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

g) Boa notícia para as mamães (www.saude.com.br). 

Testes realizados com ratas na Universidade de Richmond, em Virgínia, Estados Unidos, levou 
pesquisadores a concluir que a maternidade deixa as mulheres mais inteligentes e previne doenças ligadas 
à velhice, como a doença de Alzheimer. Craig Kinsley e sua equipe testaram animais com 2 anos, o 
equivalente a 70 ou 80 anos para humanos, sem filhotes, que tiveram uma ninhada ou que criaram duas 
ou mais ninhadas. As fêmeas foram submetidas a dois testes para encontrar seus alimentos dentro e fora 
de um labirinto, diversas vezes ao longo de dois anos. Aquelas que tinham passado por duas ou mais 
gestações conseguiram aprender o caminho muito mais rápido do que as outras. Depois do fim da 
experiência, as ratas foram sacrificadas e seus cérebros estudados. Os animais eu haviam dado à luz 
diversas vezes apresentaram menores níveis de uma proteína ligada ao desenvolvimento da doença de 
Alzheimer. Segundo Kinsley, a conclusão do estudo também pode ser aplicada aos humanos. 

 

http://www.cnn.com.br/


Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 278 / 
/ 278 / 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

h) A obesidade e o trânsito (Revista Veja de 10/04/2002). 

Cientistas de Centro de Pesquisa e Prevenção e Lesões Harborview, nos Estados Unidos, constataram 
que os obesos correm duas vezes mais risco de morte ou de sofrer lesões graves em acidentes de 
automóvel. O estudo, publicado na revista New Scientist, levou em conta o histórico de 26.000 vítimas de 
acidentes. Segundo os pesquisadores, as pessoas com peso acima do recomendado são mais vulneráveis 
nos casos de compressão da estrutura dos veículos ou de falhas dos sistemas de segurança, projetados 
para passageiros com peso normal. Nos Estados Unidos já se fabricam airbags com menos pressão para 
evitar ferimentos em crianças. O estudo sugere que cuidado semelhante deve ser aplicado aos obesos. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

 

i) Atividade e memória (Revista Veja de 05/06/2002). 

Um artigo na última edição da revista Annals of Neurology reforça a tese de que idosos que levam uma vida 
ativa podem apresentar maior capacidade de manter e produzir células ligadas à memória e à 
aprendizagem. A conclusão baseia-se em trabalho feito com dois grupos de camundongos expostos a 
estímulos diferentes. Um deles vivia em ambiente com túneis de plástico, roda giratória e outros objetos 
que eram periodicamente reorganizados. O outro ficava em uma gaiola vazia. Após dez meses, tempo 
que corresponde ao início da velhice para esses animais, os roedores mais estimulados se mostraram 
mais curiosos e se adaptaram mais rapidamente quando colocados em um novo ambiente. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 

 

j) Os antibióticos e a asma (Revista Veja de 02/10/2002). 

Cientistas da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, concluíram que os filhos de mulheres que 
tomaram mais de um tipo de antibiótico durante a gravidez que 60% mais probabilidade de ser asmáticos. 
O estudo avaliou as fichas médicas de 24.690 crianças cujas mães tomaram remédios contra infecções 
urinárias ou respiratórias, entre outras, durante o período de gestação. A autora do estudo, Tricia 
McKeevee, acredita que não é o caso de aconselhar as gestantes a evitar totalmente os antibióticos, mas 
sugere cuidado em dobro com a interação desses medicamentos. 

 

Estudo do tipo: 

Grupos de Comparação: 
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943) Os valores abaixo referem-se ao tempo (em dias) de cicatrização de cortes provenientes de 
cirurgia de 30 pacientes. 

 

15 17 16 15 17 14 17 16 16 17 

15 18 14 17 15 14 15 16 17 18 

18 17 15 16 14 18 18 16 15 14 

 

i) Construa o diagrama de pontos para os tempos (em dias) e comente-os. 

ii) Construa o gráfico de ramos e folhas. 

iii) Calcule os percentis de ordem 22, 38 e 76. 

 

944) Comente as seguintes afirmativas: 

i) Sempre a metade dos dados está abaixo da média. 

ii) A média é o valor típico de um conjunto de dados. 

iii) Enquanto tivermos alunos com rendimento abaixo da média, não poderemos descansar. 

 
 

945) Considere os dados da riqueza de espécies de formigas (número de espécies de formigas)  

encontrados em 22 pântanos e 22 florestas. 

 

Floresta 6 

10 

16 

4 

18 

5 

17 

7 

9 

7 

15 

4 

7 

6 

12 

6 

14 

8 

9 

6 

10 

6 

Pântano 5 6 14 7 4 8 2 3 4 8 8 

 4 2 7 2 3 3 2 3 2 5 5 

 

i) Calcule a média, a mediana e o desvio-padrão da Riqueza de Formigas para cada habitat e 
compare os resultados. 

ii) Calcule os coeficientes de variação da riqueza de espécies para cada grupo. Qual grupo é mais 
homogêneo? 

 

946) Defina Correlação quantitativa e categórica entre duas variáveis. 

 

 

947) Defina as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas: 

i) Correlação implica em causalidade; 

ii) Utilizar médias para calcular r pode aumentar artificialmente seu valor; 

iii) Se r é próximo de zero, isso implica que não há correlação entre duas variáveis. 
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948) Abaixo estão listados os tamanhos dos tórax (em centímetros) e os pesos (em kg) de ursos 
selecionados aleatoriamente e que foram anestesiados e medidos, com base em dados de Gary Alt and 
Minitab, Inc. Como é muito mais difícil pesar um urso do que medir o tamanho de seu tórax, a presença 
de uma correlação poderia resultar em um método para se estimar o peso no tamanho do tórax. Calcule 

o coeficiente de correlação e interprete o resultado. 

 

 

949) Quatorze diferentes estudantes do segundo ano do curso de medicina tiraram medidas da pressão 
sanguínea do mesmo paciente. Os resultados estão listados abaixo, dados fornecidos. A correlação entre 
os valores sistólicos e diastólicos é nula, positiva ou negativa? 

 

 

950) Em “The Effects of Temperature on Marathon Runner’s Performance”, de David Martin e John 
Buoncristiani, foram dadas as temperaturas máximas e os tempos (em minutos) para mulheres que 
venceram a maratona da cidade de Nova York em anos recentes. Os resultados estão listados a seguir.  

Calcule o coeficiente de correlação e interprete. 

951) Uma aplicação clássica da correlação envolve a associação entre a temperatura e o número de vezes 
que um grilo cricrila em um minuto. Abaixo estão listados os números de cricrilos em um minuto e as 
temperaturas correspondentes em graus Fahrenheit (com Base em dados de The Song of InsectsI, de 
George W. Pierce, Harvard University Press). Calcule o coeficiente de correlação. O que pode-se concluir 
a partir dos resultados obtidos? 

 

Cricrilos em 1min 882 1188 1104 864 1200 1032 960 900 

Temperatura (°C) 20,94 34,06 29,06 24,61 31,44 28,11 22,00 26,44 

 

952) Um estudante de medicina levanta a hipótese de que quanto mais alta a pessoa, maior a taxa de 
pulsação, pois o sangue tem que viajar mais. As taxas de pulsação (batimentos por minuto) e as alturas 
(em polegadas) estão listados a seguir para uma amostra aleatória de mulheres adultas, com base em dados 
da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde. As entradas para a altura e a pulsação estão listadas em ordem, 
de modo que correspondem à mesma pessoa.  

Tórax 66,04   114,3   137,16 124,46 88,9 104,14 104,14 124,46 96,52 78,74 

Peso   36,29 156,04 188,69 157,85 75,3   99,76   118,84 163,29 92,53 65,32 

Sistólica 138 130 135 140 120 125 120 130 130 144 143 140 130 150 

Diastólica   82 91   100 100   80 90 80 80 80 98   105   85 70   100 

Temperatura 55 61 49 62 70 73 51 57 

Tempo 145,283 148,717 148,300 148,100 147,617 146,400 144,667 147,533 

Altura 64,3 66,4 62,3 62,3 59,6 63,6 59,8 63,3 67,9 61,4 66,7 64,8 

Taxa de Pulsação 76 72 88 60 72 68 80 64 68 68 80 76 
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Calculando o coeficiente de correlação, defina e interprete o resultado, ou seja,  se esta é positiva, negativa 
ou nula. 

 

953) Determine o espaço amostral adequado para cada um dos experimentos descritos abaixo: 

i) Uma família é selecionada de uma comunidade de famílias com três crianças e observam-se os 
sexos das crianças. 

ii) De uma população de aidéticos, dois indivíduos são selecionados ao acaso, e observa-se seu tipo 
sanguíneo (considere os seguintes tipos: A, B, AB e O). 

iii) Uma amostra de água é retirada de um rio e observa-se a concentração de oxigênio dissolvido 
na água (mg/ml). 

iv) Hábito de fumar de três estudantes selecionados ao acaso em sala de aula. 

v) Lançamento de dois dados (não viciados) anota-se os resultados obtidos. 

 

 

954) Considere o experimento aleatório que consiste no lançamento de um dado não viciado. Sejam os 

seguintes eventos abaixo. Determine o espaço amostral e calcule as  seguintes probabilidades. 

 

i) P(A), P(B), P(C) e P(D). 

ii) P(A ∩ B), P(A ∩ C), P(A ∩ D), P(B ∩ C), P(B ∩ D) e P(C ∩ D). 

iii) P(A U B), P(A U C), P(A U D), P(B U C), P(B U D) e P(C U D). 

iv) P(A/B). Os eventos A e B são independentes? 

v) P(B/C). Os eventos B e C são independentes? 

 

955) A Tabela 3.1 apresenta a resposta de pacientes que tomaram vacina ou placebo para o tratamento 
de gripe. 

 

Tabela: Tratamento de gripe. 

Resposta Placebo vacina Total 

Baixa 25 6 26 

Moderada 8 18 26 

Alta 5 11 16 

Total 38 35 73 

 

Considerando a tabela acima,  

A={ocorre face par} 

B={ocorre face impar} 

C={ocorre face menor que 5} 

D={ocorre face maior ou igual a 4} 
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i) calcule a probabilidade de um paciente escolhido ao acaso ter: 

ii) Recebido tratamento com vacina. 

iii) Recebido tratamento com placebo. 

iv) Resposta baixa ao tratamento. 

v) Resposta moderada ao tratamento. 

vi) Resposta alta ao tratamento. 

vii) Resposta baixa e ter recebido tratamento com vacina. 

viii) Resposta moderada e ter recebido tratamento com placebo. 

ix) Recebido tratamento com vacina e ter resposta alta. 

x) Resposta alta ou ter recebido tratamento com placebo. 

xi) Resposta baixa ou ter recebido tratamento com vacina. 

 

956) Distúrbio de Hiperatividade com Déficit de Atenção, DHDA, é uma desordem que afeta crianças 
em idade escolar. As 1000 crianças de uma amostra aleatória de uma população foram classificadas de 

acordo com seu sexo e se sofrem de DHD. Os resultados são mostrados na Tabela 3.2. 

 

Tabela: Incidência de DHDA. 

 

Sexo 

DHDA 

Presente Ausente Totais 

Masculino 60 440 500 

Feminino 6 494 500 

Totais 66 934 1000 

 

Calcule a probabilidade de uma criança: 

i) Ter o distúrbio. 

ii) Não ter o distúrbio. 

iii) Do sexo masculino. 

iv) Do sexo feminino. 

v) Ter o distúrbio e ser do sexo masculino. 

vi) Ter o distúrbio e ser do sexo feminino. 

vii) Não ter o distúrbio e ser do sexo masculino. 

viii) Não ter o distúrbio e ser do sexo feminino. 

ix) Ter o distúrbio dado que é do sexo masculino. 

x) Ter o distúrbio dado que é do sexo feminino. 

xi) Não apresentar o distúrbio dado que é do sexo masculino. 

xii) Não apresentar o distúrbio dado que é do sexo feminino. 

xiii) Ser do sexo feminino dado que apresenta o distúrbio. 
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xiv) Ser do sexo masculino dado que não apresenta o distúrbio. 

 

957) Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição de probabilidades dada por. 

x P[X=x] 

0 1/4 

1 1/2 

2 1/4 

Total 1 

 

i) Dê exemplo de um experimento aleatório compatível com a distribuição acima 

ii) Determine o valor esperado e o desvio padrão de X. 

iii) 958) Uma urna contém três bolas numeradas (1, 2 e 3). Duas bolas serão selecionadas, uma de 
cada vez, ao acaso e sem reposição da primeira bola. Os números das bolas selecionadas serão 
anotados. Designamos pela variável aleatória X a soma dos números anotados. 

iv) Encontre a distribuição da variável aleatória X. 

v) Calcule o valor esperado e a variância da variável aleatória. 

 

959) Sabe-se que com determinado tratamento se alcança 70% de cura para certa doença quando o 
mesmo é administrado a pacientes em condições bem definidas. Um grupo de três pacientes é sorteado, 

dentre a população que receberam o tratamento. 

i) Determine a distribuição de probabilidade da variável aleatória “número de pacientes que se 
submeteram ao tratamento e foram curados”. 

ii) Calcule o valor esperado e a variância da variável aleatória. 

 

960) Um agricultor cultiva laranjas e também produz mudas para vender. Após alguns meses a muda 
pode ser atacada por fungos com probabilidade 0,02 e, nesse caso, ela tem probabilidade 0,5 de ser 
recuperável. O custo de cada muda produzida é R$ 1,20, que será acrescido de mais R$ 0,50 se precisar 
ser recuperada. As irrecuperáveis são descartadas. Sabendo que cada muda é vendida a R$3,50. 

i) Encontre a distribuição da variável aleatória “lucro por muda produzida”. 

ii) Qual é o lucro médio e a variância por muda produzida? 

iii) Em uma plantação de 10000 mudas, qual é o lucro esperado? 

iv) Em um lote de 50 mudas, qual é a probabilidade de que pelo menos 45 sejam recuperáveis? 

v) Que suposições você precisou fazer para usar o modelo em (a)? 

 

961) Sabe-se que 90% dos pacientes submetidos a uma determinada cirurgia sobrevivam. Se dez 
pacientes realizam a cirurgia, qual a probabilidade de que. 

i) todos sobrevivam? 

ii) Ninguém sobreviva? 

iii) Nove ou mais sobrevivam? 
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iv) Pelo menos oito sobrevivam? 

v) Qual é o número esperado de pacientes submetidos à cirurgia sobrevivam? E o desvio padrão? 

 

962) Uma empresa produtora de sementes embala as sementes para venda em pacotes de 10 sementes 

cada. Considere que a probabilidade de uma semente germinar seja 0.90. 

i) Que modelo você considera adequado para a variável número de sementes germinadas por 
pacote? Discuta as suposições. 

ii) Num lote de 10 sementes, qual a probabilidade de todas germinarem? 

iii) Um cliente comprou um pacote destas sementes. Qual a probabilidade de que pelo menos 7 
sementes deste pacote germinem? 

iv) Em 80 destes pacotes, qual o número esperado de pacotes com todas as sementes germinadas. 

 

963) Quais são as condições para o uso da distribuição de Poisson? 

 

964) Em um estudo de suícídio, Gibbons et al. (American Journal of Epidemiology, 132, 183-191) revelou 
que a distribuição mensal de adolescentes suicidas no condado de Cook, Illinois, 1977 e 1987, seguiu uma 
distribuição de Poisson com parâmetro   2.75. Calcule a probabilidade de que em um mês selecionado 
aleatoriamente ocorreu: 

i) três suicídios de adolescentes. 

ii) três ou quatro suicídios de adolescentes. 

 

965) Estudam-se os dentes-de-leão por causa de seus efeitos sobre a colheita e crescimento de gramado. 
Em uma região, a média de dentes-de-leão por metro quadrado era de 7.0 (com base em dados do 
Manitoba Agriculture and Food). Supondo que o número de dentes-de-leão por m2 siga a distribuição de 

Poisson, calcule a probabilidade de: 

i) Não se achar qualquer dente-de-leão em uma área de 1m2. 

ii) Pelo menos um dente-de-leão em uma área de 1m2. 

iii) No máximo dois dentes-de-leão em uma área de 1m2. 

 

966) Suponha que Z tenha distribuição Normal com média 0 e desvio-padrão 1. Calcule: 

i) P[Z < 1.87] 

ii) P[Z > 1.28] 

iii) P[Z > -1.87] 

iv) P[Z < -1.28] 

v) P[-2.30 < Z < 1.59] 

 

967) Suponha que Z tenha distribuição Normal com média 0 e desvio-padrão 1.  Calcule o valor da 
probabilidade ou área a tal que: 

i) P[Z < a] = 0.0500 
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ii) P[Z > a] = 0.1587 

iii) P[Z > a] = 0.0500 

iv) P[Z < a] = 0.7500 

v) P[-a < Z < a] = 0.8000 

 

968) Considerando a distribuição Normal Padrão, determine a porcentagem de dados que estão: 

i) A menos de um desvio-padrão da média. 

ii) A menos de 1,96 desvios-padrão da média. 

iii) Entre µ-3σ e µ+3σ. 

iv) Entre 1 desvio-padrão abaixo da média e 2 desvios-padrão acima da média. 

v) A mais de 2 desvios-padrão de distância da média. 

 

969) Os pesos do papel descartado semanalmente em residências da cidade de mossoroca têm 
distribuição de probabilidade normal com média 9,4 Kg e desvio-padrão 4,2 Kg. Determine: 

i) A probabilidade de que, em uma semana qualquer, uma residência descarte mais do que 15 Kg de 
papel. 

ii) O peso de lixo descartado que separa os 33% inferiores dos 67% superiores. 

 

970) Os níveis de colesterol sérico nos homens com 18 a 24 anos têm distribuição normal com média 
178,1 e desvio-padrão 40,7. Todas as unidades são em mg/100 mL. 

i) Escolhido aleatoriamente um homem entre 18 e 24 anos, determine a probabilidade de seu nível 
de colesterol sérico ser inferior a 200. 

ii) Se um nível de colesterol sérico deve ser julgado muito alto se estiver entre os 7% superiores, 
determine o nível de separação dos níveis demasiadamente altos. 

iii) Determine uma faixa de referência de 90% para o nível de colesterol sérico em homens de 18 a 24 
anos. 

 

971) Para ingressar nas Forças Armadas, uma mulher deve ter altura entre 147 cm e 185 cm. Supondo 

que a altura das mulheres tem distribuição Gaussiana com média 161.5 cm e desvio-padrão de 7.4 cm. 

i) Determine a porcentagem de mulheres da população que satisfazem a exigência das Forças 
Armadas. 

ii) Se mudarem as condições de admissão, de forma a excluir 1% das mais baixas e 1% das mais altas, 
determine os novos limites de altura. 

 

972) A figura abaixo mostra a representação esquemática da distribuição de probabilidade da  pressão 

intraocular de pessoas sadias e de pessoas doentes. 
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i) Se o intervalo [a ; b] é um faixa de referência de 90% para a pressão intraocular, os valores a e 
b representam, respectivamente, quais percentis da distribuição de valores das pessoas sadias? 

ii) Se usarmos a faixa de referência [a ; b] como um critério para determinar se uma pessoa é sadia 
ou não quanto à pressão intraocular, qual seria a especificidade deste teste para o diagnóstico de 
problemas de pressão? 

iii) Suponha que o valor b seja o percentil 5 na distribuição de valores de pressão intraocular de 
pessoas doentes. Qual seria a sensibilidade do teste diagnóstico baseado na faixa de referência [a ; b]? 

 

973) O desempenho dos alunos em uma disciplina é medido por uma nota que segue uma distribui- ção 
Normal com média 80 e desvio padrão 5. Deseja-se criar uma escala de conceitos A, B e C,  com A > B 
> C e de modo que 

Considere que  5% dos alunos tenham conceito A,  20% dos alunos tenham conceito B e 25% 
dos alunos tenham conceito C 

i) Quais devem ser os valores de A, B e C? 

ii) Um aluno com nota inferior a 70 é reprovado. Qual a probabilidade de um aluno desta disciplina  
ser reprovado? 

 

974) Considere a variável aleatória Y: número de alunos reprovados numa turma de 30 alunos. Você 
considera que a distribuição binomial é adequada para descrever esta variável? Justifique. Considerando 
o modelo binomial adequado, qual a probabilidade de 10 alunos  dos 30 alunos serem reprovados? 

 

975) Suponha que, em uma certa região, o tempo médio para que as ambulâncias cheguem a seus destinos 
seja de 13 minutos e a variância seja de 9 minutos. Para uma amostra de tamanho 60 viagens das 
ambulâncias dessa região, calcule a probabilidade de: 

i) O tempo médio de espera ser menor que 14 minutos. 

ii) O tempo médio de espera ser maior que 11,5 minutos. 

 

976) Suponha que os escores de QI em uma certa população têm média 103 e desvio padrão de 15. Uma  
amostra aleatória com 50 adultos foi retirada dessa população. Calcule as probabilidades de. 

i) O QI médio ser maior que 110. 
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ii) O QI médio ser menor que100. 

 

977) Em uma plantação de algodão, suponha que o número de insetos colonizando uma planta siga 
aproximadamente uma distribuição Normal com média 20 e desvio padrão 5. 

i) Uma amostra de 30 plantas de algodão foi observada. Qual a probabilidade do número médio 
de  insetos observado para estas 30 plantas seja menor do que 18? 

ii) Encontre um intervalo d e  c o n f i a n ç a  simétrico que inclua 95% dos valores de X, do 
número médio de insetos observado para a amostra de 30 plantas. 

 

978) Usando os níveis de pressão sanguínea sistólica de 40 pessoas sadias ou normais, foi obtido este 
intervalo de confiança dado pelos limites 114,4    123,4 com 99% de confiança. Interprete 
corretamente esse resultado. 

 

979) A temperatura de 106 adultos sadios foi observada, obtendo-se temperatura média em gruas 
Fahrenheit de 98,2 °F e desvio-padrão de 0,62 °F. Para um grau de confiança de 95% determine: 

i) A margem de erro na estimativa de µ, temperatura média de um indivíduo sadio. 

ii) A estimativa intervalar de µ. 

 

980) Deseja-se investigar o consumo de oxigênio do rim de pacientes com uma certa moléstia. Para estes 
indivíduos admite-se que o consumo tem distribuição Normal. Os valores medidos, em cm3/min, em 

cinco pacientes com a moléstia foram:  

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

Com 90% de confiança, construa o Intervalo de Confiança para o consumo médio de   oxigênio do rim 
em pacientes com a moléstia. 

 

981) As caixas de cereais produzidos em uma determinada fábrica devem conter o peso de 450 gramas. 
Admite-se que os pesos destas caixas de cereais seguem uma distribuição Normal. Um fiscal selecionou 

uma amostra aleatória de 10 caixas de cereais, cujos pesos observados em gramas foram: 

445.1 445.1 462.3 447.9 456.4 

450.8 459.3 450.8 447.9 443.9 

Utilizando um coeficiente de confiança de 95%, é possível que o fiscal aplique uma multa  para o 
fabricante? 

 

982) A Leishmaniose Visceral é uma doença importante e que, se não for tratada corretamente, pode 
levar a óbito. Todo caso diagnosticado de Leishmaniose Visceral deve ser notificado às autoridades de 
saúde. Em estudo sobre o número de dias entre o início dos sintomas da Leishmaniose Visceral e a 
notificação do caso às autoridades, uma pesquisadora deseja estimar o número médio de dias entre os 
sintomas e a notificação usando um intervalo de 95% de confiança. Sabendo que ela gostaria que o erro 
de estimação fosse a metade do desvio-padrão do número de dias e supondo que o número de dias entre 
o início dos sintomas e a notificação tenha distribuição Gaussiana, quantos casos de Leishmaniose 
Visceral, no mínimo, ela deve estudar?  
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983) Em uma determinada região do estado do Rio Grande do Norte afetada por um surto epidêmico 
de Covid-19 em 2021, observou-se uma amostra de 2500 indivíduos, encontrando 850 

contaminados. Determine intervalos de confiança a 95% de probabilidade. 

 

984) Um pesquisador deseja estimar a proporção de ratos nos quais se desenvolve certo tipo de tumor 
quando submetidos à radiação. Ele deseja que sua estimativa não se desvie da proporção verdadeira por 
mais de 0,02 em um intervalo de confiança de 90%. 

i) Quantos animais ele precisa examinar para satisfazer essa exigência? 

ii) Como seria possível diminuir o tamanho da amostra utilizando a informação adicional de que em 
geral esse tipo de radiação não afeta mais que 20% dos ratos? 

 

985) Um cientista quer estimar a proporção p de indivíduos com certa moléstia de gripe influenza numa 
região do Nordeste Brasileiro. Ele deseja que, com 95% de confiança, sua estimativa não se desvie do 
verdadeiro valor de p por mais que 0.02. 

i) Qual deve ser o tamanho da amostra para que essas condições sejam satisfeitas? 

ii) Outro cientista descobre que a doença em questão está relacionada com a concentração da 
substância A no sangue e que todo indivíduo para o qual a concentração A é menor que 1.488 
mg/cm3 é considerado doente. Sabe-se que a concentração da substância A no sangue tem 
distribuição normal com desvio padrão 0.4 mg/cm3 e média maior que 2.0 mg/cm3. 

a. Você acha que essas novas informações podem ser utilizadas pelo primeiro cientista para 
diminuir o tamanho amostral? Em caso afirmativo, qual seria o novo tamanho amostral? 

 

986) As alturas de 20 recém nascidos foram medidas no setor de Pediatria do Hospital das Clínicas da 
UNICAMP. Os resultados obtidos são apresentados abaixo, em cm. 

41 50 52 49 54 50 49 47 52 49 50 52 50 47 49 51 46 50 49 50 

 

Existem evidências estatísticas de que a altura média das crianças nascidas nesse hospital s e j a  
m en o r  do que 50 cm? 

987) Uma equipe de pesquisadores está disposta a supor que a pressão arterial sistólica em uma população 
de homens segue uma distribuição aproximadamente gaussiana. Uma amostra aleatória de 64 homens 
dessa população possui pressão sistólica média de 133 mmHg e desvio- padrão de 16 mmHg. 

i) Existem evidências estatísticas de que a pressão sistólica média dessa população de homens 
seja maior do que 130 mmHg? 

ii) Existem evidências estatísticas de que a pressão sistólica média dessa população de homens 
seja diferente de 130 mmHg? 

iii) 988) Um estudo é realizado para determinar a relação entre uma 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 destes embriões  apresentaram 
a anomalia.  

a. Os resultados desse experimento contêm evidências estatísticas de que a proporção de 
embriões com anomalias seja inferior a 25%? 
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989) Diana M. Bailey (The American Journal of Ocupational Therapy, 44,23-29) conduziu um estudo 
para analisar as razões pelas quais terapeutas ocupacionais deixam a profissão. A amostra foi constituída 
por mulheres que trabalham como terapeutas ocupacionais e que deixaram a profissão de forma 
temporária ou permanente. Dos 696 indivíduos que responderam a uma pesquisa para a coleta de dados, 
63% decidiram deixar seus empregos para ter e cuidar de seus próprios filhos. Com base nestes dados, 
existem evidências estatísticas suficientes para se concluir  que: 

i) a população amostrada possui uma proporção de indivíduos que decidiram deixar seus 
empregos para dedicar-se a ter e cuidar de seus próprios filhos diferente de 60%? 

ii) a população amostrada possui mais de 60% de indivíduos que decidiram deixar seus 
empregos para dedicar-se a ter e cuidar de seus próprios filhos? 

 

990) Henning e colaboradores (American Journal of Public Health, 82, 885-888) encontraram que 66% 
das crianças de uma amostra de 670 crianças completaram a série completa de vacinas contra a Hepatite 
B. Com base nesses dados, pode-se concluir que a população amostrada possui uma proporção de 
crianças com a série completa de vacinas contra a Hepatite B estatisticamente                        maior do que 60%? 

 

991) Duas amostras aleatórias independentes são escolhidas para comparar as médias de duas populações. 
Temos os seguintes dados. 

 

Amostra 

Tamanho da 

amostra 

 

Média 

Desvio- 

Padrão 

A 50 57.5 6.2 

B 60 54.4 10.6 

 

i) Usando um nível de significância igual a 5%, verifique se a média de A é maior que a média de B. 

ii) Use o nível de significância de 1% para responder o item (a). 

 

992) O estresse afeta a capacidade de memorização das testemunhas oculares? Este problema foi 
estudado em um experimento que testou a memória visual de 40 testemunhas uma semana após o 
interrogatório normal de um suspeito que cooperava (situação sem estresse), e de outro grupo de 40 
testemunhas de um interrogatório exaustivo de um suspeito que não cooperava (situação com estresse). 

Os números de detalhes lembrados uma semana após o incidente estão resumidos a seguir. 

Sem estresse Com estresse 

𝑛1 = 40 𝑛2 = 40 

𝑥1 = 53,3 𝑥2 = 45,3 

𝑠1 = 11,6 𝑠2 = 13,2 

 

i) Ao nível de 1% de significância, teste a afirmação do artigo de que o cansaço concorre para 
diminuir a quantidade de detalhes lembrados. 

ii) Que suposições tiveram que ser feitas para a realização do teste? 
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993) Em um experimento destinado a testar os efeitos do álcool, registraram-se os erros em um teste de 
habilidade visual e motora para um grupo de tratamento, que bebeu etanol, e também para outro grupo, 

ao qual foi dado um placebo. Os resultados são mostrados abaixo. 

Grupo tratamento Grupo placebo 

𝑛1 = 22 𝑛2 = 22 

𝑥1 = 4,20 𝑥2 = 1,71 

𝑠1 = 2,20 𝑠2 = 0,72 
 

i) Ao nível de 5% de significância, teste a afirmação de que os dois grupos provêm de populações 
com a mesma média. Esses resultados apóiam a crença geral de que bebida é prejudicial para 
motoristas? 

ii) Calcule o intervalo de confiança para diferenças entre as médias dos erros dos dois grupos. 

iii) Que suposições tiveram que ser feitas para a realização do teste? 

 

994) O Captopril é um remédio destinado a baixar a pressão sistólica. Feito o teste com este remédio em 
pacientes, mediram-se suas pressões sistólicas (em mm de mercúrio) antes e depois de tomarem o 
remédio, com os resultados constantes na tabela a seguir. Ao nível de 1% de significância, pode-se afirmar 
que existe diferença entre as pressões sistólicas médias antes e depois da ingestão do remédio? 

Pessoa A B C D E F G H I J K L 

Antes 200 174 198 170 179 182 193 209 185 155 169 210 

Depois 191 170 177 167 159 151 176 183 159 145 146 177 

 

995) Um estudo alega que uma certa dieta reduz, em média, pelo menos 4 kg em duas semanas. Sete 
voluntários se submeteram à dieta. Os pesos, em kg, estão no quadro abaixo. 

Antes 62 64 61 67 66 59.5 65 

Depois 63 56 57.5 61.8 63 54.5 64 

i) Ao nível de significância de 5%, há evidência de que a dieta faz efeito alegado? 

ii) Calcule o valor P e use-o para responder o item (a). 

 

996) Duas amostras aleatórias independentes são escolhidas para comparar as médias de duas 
populações. Tem-se os seguintes dados obtidos das análises. 

 

Tabela: Dados das amostras A e B. 

Amostra Tamanho da amostra Média Desvio-Padrão   

A 50 57.5 6.2 

B 60 54.4 10.6 
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i) Usando um nível de significância igual a 5%, verifique se a média da amostra A é maior que a 
média da amostra B. 

ii) Utilizando um nível de significância de 1% para responder o item (a). 

 

997) Leia o recorte de uma notícia a seguir: “Comer tomate todo dia ajuda a proteger a pele, diz estudo (BBC 
Brasil - 29/04/2008) Uma pesquisa conduzida por especialistas britânicos sugere que duas refeições 
diárias à base de tomate podem ajudar na prevenção contra os efeitos maléficos do sol. Os cientistas da 
Universidade de Manchester e Newcastle fizeram uma experiência com dez voluntários que, durante três 
meses, consumiram diariamente 55 gramas de massa de tomate misturadas a 10 gramas de azeite. Outros 
dez participantes tomaram apenas as 10 gramas de azeite. Ao fim dos três meses, os especialistas 
britânicos fizeram exames de pele nos participantes e perceberam que os  que haviam comido a massa de 
tomate tiveram a proteção contra os raios solares ultravioleta aumentada em 33%, além de maiores níveis 

de procolágeno. (...)” 

i) Supondo que a variável que mede a proteção contra os raios ultra-violeta e os níveis de 
procolágeno sejam ambas variáveis contínuas, que tipo de teste de hipóteses pode ter sido feito 
neste estudo para sustentar a afirmação dos pesquisadores? 

ii) Que tipo de amostras foram utilizadas? 

 

998) (Teste de homogeneidade) O sexo do entrevistador tem influência nas respostas dadas por homens 
à pergunta: a mulher é responsável pelos trabalhos domésticos? Teste esta hipótese ao nível de 5% de 
significância. 

Concordam 
Sexo do entrevistador 

Masculino Feminino 

Sim 340 92 

Não 560 308 

 

999) Cinquenta amostras de saliva foram colocadas em duas culturas diferentes A e B. O objetivo é a 
detecção do bacilo causador de tuberculose. Utilizando α=0,05, compare as culturas quanto à detecção 
do bacilo. (Teste de duas proporções de amostras dependentes). 

Meio A 
Meio B 

Detectou Não detectou 

Detectou 20 12 

Não detectou 2 16 

 

1000) A tabela apresenta os resultados de um experimento no qual os sujeitos foram classificados como 
fumantes ou não-fumantes e, em seguida, receberam um tratamento, sendo depois novamente 
classificados como fumantes ou não fumantes. Teste para a diferença entre duas proporções de amostras 

dependentes.    

Depois 
Antes 

Fumante Não fumante 

Fumante 50 6 

Não fumante 8 80 

 

O que se pode concluir ou podemos dizer sobre a proporção de fumantes antes e depois do 
tratamento ao nível de 10% de significância? 
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1001) De acordo com a lei de hereditariedade Mendeliana, as probabilidades de obter quatro tipos de 
milho são: T1 = 9/16 ; T2 = 3/16 ; T3 = 3/16 ; T4 = 1/16. Em um experimento com 1301 indivíduos, 
obteve-se: T1 = 773 ; T2 = 231 ; T3 = 238 ; T4 = 59. Os dados são compatíveis com a teoria Mendeliana? 
(Teste de Ajustamento do qui-quadrado) 

 

1002) Em uma edição do jornal Folha de São Paulo (online, 2008), foi publicado um estudo no qual 3500 
pacientes com insuficiência cardíaca crônica receberam uma cápsula diária com um grama de ômega-3, 
enquanto que o mesmo número de pacientes recebeu placebo. Abaixo está a Tabela de Contingência dos 
valores observados. 

 

       Morreu 

Recebeu Sim Não Total 

Ômega-3 945 2555 3500 

Placebo 1015 2485 3500 

Total 1960 5040 7000 

 

Calcule o Risco Relativo de morte comparando o grupo omega-3 e o grupo placebo. 

 

1003) De acordo com um estudo que será publicado pelo Journal of the American Medical Association 
(JAMA), as crianças criadas com gatos e cachorros tem um risco menor de desenvolver alergias 
relacionadas aos animais. Os cientistas compararam, durante sete anos, 184 crianças expostas a, no 
mínimo, dois cachorros ou gatos com 220 crianças cujas famílias não tinham esses animais. Descobriram 
que 15,5% das crianças de famílias sem animais desenvolveram alergias aos gatos, contra 7,7% das 
famílias que tinham dois ou mais gatos e cachorros. 

i) Organize as informações do enunciado em uma tabela de classificação cruzada. 

ii) Calcule a Razão de Chances de alergia, comparando os dois grupos de estudo. Interprete os 
resultados. 

 

1004) Para estudar a relação entre exposição precoce ao leite de vaca e ocorrência de Diabetes Mellitus 
tipo 1 entre menores de 18 anos atendidos no Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina 
Grande, foi coletada uma amostra de 128 indivíduos de ambos os sexos. Foram entrevistadas 64 mães 

de portadores de Diabetes Mellitus e 64 mães de controles. Os resultados  estão descritos na tabela abaixo: 

 

 

                                      Diabéticos 

 Sim Não Total 

Expostos 54 (84,4%) 10 (15,6%) 64 

Não expostos 41 (64,1%) 23 (35,9%) 64 

Total 95 33 128 
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Calcule a Razão de Chances de diabetes comparando expostos e não-expostos e interprete. 

 
1005) É dada uma população construída pelas 12 primeiras letras do alfabeto. Explique o que você faria 
para obter uma amostra sistemática de três elementos.  
 
1006) É dada uma população infinita constituída apenas por números 2, 4 e 6. escreva todas as amostras 
causais possíveis de tamanho dois. Note que são possíveis amostras de números iguais e que são 
diferentes amostras de mesmos números, mas em ordem diferente.  
 
1007) Pretende-se obter uma amostra dos alunos de uma universidade para estimar a proporção que tem 
trabalho remunerado. Qual é a população em estudo? Qual é o parâmetro que se quer estimar? Você acha 
que se obteria uma boa amostra dos alunos no restaurante universitário? No ponto de ônibus mais 
próximo? Nas portas das salas de aula? Ou você tem outra alternativa melhor?  
 
1008) Para estimar o número médio de pessoas em um domicilio, um pesquisador obteve uma amostra 
sistemática de 1000 domicílios. No entanto, mesmo fazendo várias visitas, o entrevistador não encontrou 
pessoas em 147 deles. O pesquisador obteve então uma segunda amostra e quando o entrevistador 
completou a visita aos 147 domicílios que compunham a amostra de 1000, analisou os dados. Haviam 
sido contadas 3087 pessoas. O pesquisador considerou então que o número médio de pessoas em 
domicilio é 3,1. O que você acha?  
 

1009) Como uma amostra é relacionada a uma população? 

 

1010) Por que a amostra é usada mais frequentemente do que a população? 

 

1011) Qual é a diferença entre um parâmetro e uma estatística?  

 

1012) Quais são as duas ramificações principais da estatística?  

 

1013) Nos exercícios seguintes, determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, reescreva-a 
de forma que seja verdadeira. 

i) Uma estatística é um valor numérico que descreve uma característica da população.  

ii) Uma amostra é um subconjunto de uma população. 

iii) É impossível para o Censo realizado pelo IBGE obter todos os dados censitários sobre a 
população Brasileira. 

iv) A estatística inferencial envolve o uso de uma população para chegar a conclusões sobre a amostra 
correspondente. 

v) Uma população é a coleção de alguns resultados, respostas, medições ou contagens que são de 
interesse.  

vi) Uma estatística amostral não mudará de amostra para amostra. Classificando um conjunto de 
dados 
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1014)  Nos exercícios abaixo, determine se o conjunto de dados é uma população ou uma amostra. 
Explique seu raciocínio.  

i)  A receita de cada uma das 30 companhias na média industrial do Dow Jones.  

ii)  A quantidade de energia acumulada por cada turbina de vento em um campo eólico.  

iii)  Uma pesquisa com 500 espectadores em um estádio com 42.000 espectadores.  

iv)  O salário anual de cada farmacêutico em uma farmácia.  

v)  Os níveis de colesterol de 20 pacientes em um hospital com 100 pacientes. 

vi) O número de televisores em cada residência nos Estados Unidos.  

vii) O resultado final de cada jogador de golfe em um torneio.  

viii) A idade de cada terceira pessoa que entra em uma loja de roupas.  

ix) O partido político de cada presidente americano.  

x) Os níveis de contaminação do solo em 10 localidades próximas a um aterro. 

 

1015) Nos exercícios a seguir, identifique a população e a amostra. 

i) Um estudo com 33.043 crianças na Itália foi conduzido para encontrar uma ligação entre uma 
anormalidade no ritmo cardíaco e a síndrome de morte súbita infantil. (Fonte: New England 
Journal of Medicine.)  

ii) Uma pesquisa com 12.082 adultos descobriu que 45,5% tomaram a vacina conta a gripe. (Fonte: 
U.S Centers for Disease Control and Prevention.)  

iii) Uma pesquisa com 1.012 adultos descobriu que 5% consideram a aceitação de animais de 
estimação um fator importante na hora de escolher um hotel. 

iv) Uma pesquisa com 55 escritórios de advocacia dos Estados Unidos descobriu que os honorários 
médios por hora eram de US$ 425. (Fonte: The National Law Journal.)  

v) Uma pesquisa com 496 estudantes em uma faculdade descobriu que 10% planejavam viajar para 
fora do país durante o recesso escolar.  

vi) Uma pesquisa com 202 pilotos descobriu que 20% admitem que já cometeram um erro grave por 
causa do sono. (Fonte: National Sleep Foundation.)  

vii) Uma pesquisa com 961 consumidores que adquiriram eletrodomésticos descobriu que 23% 
contrataram a garantia estendida.  

viii) Para coletar informação sobre os salários iniciais de empresas listadas entre as 500 ações mais 
importantes do mercado financeiro levantadas pela Standard & Poor, um pesquisador contatou 
65 das 500 empresas.  

ix)       i)  Uma pesquisa com 2.002 alunos dos ensinos fundamental e médio descobriu que eles 
dedicam uma média de 7 horas e 38 minutos por dia usando mídias de e entretenimento. 

 

1016) Uma empresa emprega 79 pessoas. Escolha uma amostra aleatória simples composta de cinco para 
pesquisar.  

i) Na Tabela de números aleatórios no Apêndice deste livro, escolha aleatoriamente um ponto de 
partida.  

ii) Leia os dígitos em grupos de dois. 

iii) Escreva os cinco números aleatórios menores que 80. 
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1017) Determine nos exercícios a seguir se o estudo é observacional ou é um experimento. Explique sua 
resposta.  

i) Em uma pesquisa com 177.237 adultos americanos, 65% afirmaram que visitaram um dentista nos 
últimos 12 meses. (Fonte: Gallup.)  

ii) Pesquisadores demonstraram em pessoas com risco aumentado para doenças cardiovasculares que 
2.000 miligramas por dia de acetil-L-carnitina, em um período de 24 semanas, reduziram a pressão 
sanguínea e melhoraram a resistência à insulina. (Fonte: American Heart Association.)  

iii) Para estudar os efeitos da música nos hábitos de direção, oito motoristas (quatro homens e quatro 
mulheres) dirigiram 500 milhas enquanto ouviam diferentes gêneros musicais. (Fonte: 
Confused.com.)  

iv) Para estudar a relação predador-presa no Mar de Bering, pesquisadores observaram o 
comportamento alimentar de três espécies: gaivota-tridáctila, uria lomvia e urso-do-mar. (Fonte: 
PLOS ONE.) 

 

1018) Nos exercícios abaixo, determine se o valor numérico é um parâmetro ou uma estatística. Explique 
seu raciocínio.  

i) Em 2012, a liga principal dos times de beisebol gastou um total de US$ 2.940.657.192 com salários 
de jogadores. (Fonte: USA Today.). 

ii) Em uma pesquisa com 1.000 adultos nos Estados Unidos, 65% planejam estar acordados à meia-
noite para saudar o ano novo. (Fonte: Rasmussen Reports.). 

iii) Em um estudo recente com graduandos em matemática em uma universidade, 10 estudantes 
cursaram física como habilitação secundária.  

iv) Cinquenta por cento de uma amostra de 1.025 adultos norte-americanos disseram que os melhores 
anos dos Estados Unidos ficaram para trás. (Fonte: Gallup.)  

v) Que parte da pesquisa descrita no Exercício 3 representa o ramo descritivo da estatística? Faça 
uma inferência baseada nos resultados da pesquisa.  

 

1019) Utilizando os dados a seguir referente ao tempo de vida mensurado em Dias de moscas domésticas 
(Musca domestica Linnaeus, 1758), pede-se. Use um diagrama de pontos para retratar os dados. Os dados 

representam os tempos de vida (em dias) de 30 moscas-domésticas.  

9 9 4 11 10 5 13 9 7 11 6 8 14 10 6 10 10 7 14 11 7 8 6 13 10 14 14 8 13 10 

 

1020) Você está conduzindo uma pesquisa sobre o número de animais de estimação por domicílio em 
certa região. De uma amostra com n = 40, o número médio de animais por domicílio é 2 e o desvio 
padrão 1. Usando o teorema de Chebyshev, determine, no mínimo, quantos domicílios têm de 0 a 4 
animais.  

 

1021) Teorema de Chebyshev O Old Faithful é um famoso gêiser no Parque Nacional Yellowstone. De 
uma amostra com n = 32, a duração média das erupções do Old Faithful é de 3,32 minutos e o desvio 
padrão é de 1,09 minuto. Usando o teorema de Chebyshev, determine, no mínimo, quantas erupções 
duraram entre 1,14 e 5,5 minutos. (Fonte: Yellowstone National Park.)  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Systema_Naturae
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1022)  A nota média de uma prova de história europeia é 88 pontos, com um desvio padrão de 4 pontos. 
Aplique o teorema de Chebyshev aos dados usando k = 2. Interprete os resultados.  

 

1023) O tempo médio nas finais femininas dos 800 metros livres nos jogos de verão de 2012 foi 502,84 
segundos, com um desvio padrão de 4,68 segundos. Aplique o teorema de Chebyshev aos dados usando 
k = 2. Interprete os resultados. (Adaptado de: International Olympic Committee.). 

1024) Os números de fenômenos meteorológicos de rara apresentação conhecidos como tornados por 
estado nos estados Unidos em 2012 estão listados a seguir, em um registro de n=50 ocorrências.  

i) Encontre o resumo dos cinco números do conjunto de dados,  

ii) faça um boxplot que represente o conjunto de dados 

iii) descreva a forma da distribuição. (Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration.). 

 

 87 0 0 29 19 26 0 1 40 25 

 0 2 39 33 20 145 65 53 1 17 

 0 7 39 75 32 4 48 1 0 1 

 3 8 17 8 18 41 0 15 0 10  

10 37 114 1 1 16 0 2 3 6 

 

1025) A probabilidade de que uma cirurgia no manguito rotador seja bem sucedida é 0,9. (Fonte: The 
Orthopedic Center of St. Louis.)  

Observação: O manguito rotador é o grupo de músculos e tendões que se inserem (prendem) na região 
proximal do úmero (osso do braço). É formado por 4 músculos do ombro: o subscapular, o 
supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. Todos eles se originam no osso chamado escápula e 
se inserem na parte superior do úmero. 

i) Calcule a probabilidade de que três cirurgias do manguito rotador sejam bem-sucedidas.  

ii)  Determine a probabilidade de que nenhuma das três cirurgias do manguito rotador seja bem-
sucedida.  

iii) Determine a probabilidade de que pelo menos uma das três cirurgias do manguito rotador seja 
bem-sucedida.  

 

1026) Um carregamento de 250 computadores contém 3 unidades defeituosas. Determine de quantas 
maneiras uma empresa de vendas pode comprar três dessas unidades e receber: 

iv) Nenhum item defeituoso. 

v) Todos os itens defeituosos. 

vi) Pelos menos uma unidade sem defeito. 

vii) Neste mesmo  Exercício, encontre a probabilidade de a empresa receber:  

a. Nenhuma unidade defeituosa.  

b. Todas as unidades defeituosas. 

c. Pelo menos uma unidade sem defeito 
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1027) Use a tecnologia para selecionar aleatoriamente dois números de 1 a 6. Encontre a soma e subtraia 
1 para obter um total.  

i) Qual é a probabilidade teórica de cada total de 1 a 11?  

ii) Use esse procedimento para selecionar 100 totais entre 1 e 11. Marque os resultados e compare 
com as probabilidades em (a). 

 

1028) Em um período de 12 anos, tubarões mataram em média 5 pessoas por ano em todo o mundo. 
Determine a probabilidade de que o número de pessoas mortas por tubarões no próximo ano seja . 

i) exatamente três,  

ii) mais que seis  

iii) no máximo cinco. (Fonte: International Shark Attack File.) 

 

1029) Determinando um valor x correspondente a um escore-z Um veterinário registra os pesos dos 
gatos tratados em uma clínica. Os pesos são normalmente distribuídos, com média de 9 libras e desvio 
padrão de 2 libras. Calcule os pesos x que correspondem aos escores-z de 1,96, –0,44 e 0. Interprete seus 
resultados. 

 

1030) Um instituto de pesquisa de opinião pública está executando uma campanha política e deseja 
estimar, com 95% de confiança, a proporção populacional de eleitores que votarão no seu candidato. Sua 
estimativa deve ser precisa, distando, no máximo, 3% da proporção populacional.  

i) Encontre o tamanho mínimo da amostra necessário quando 

ii) não há estimativa preliminar disponível 

iii) uma estimativa preliminar dá �̂� = 0,31. Compare seus resultados 

 

1031) Um biólogo marinho afirma que o comprimento médio da fêmea adulta do peixe Zalembius 
rosaceus é diferente no outono e no inverno. Uma amostra de 26 fêmeas adultas do Zalembius rosaceus 
coletada no outono apresenta um comprimento médio de 127 mm e um desvio padrão de 14 mm. Uma 
amostra de 31 fêmeas adultas do Zalembius rosaceus coletada no inverno apresenta um comprimento 
médio de 117 mm e um desvio padrão de 9 mm. Para um nível de significância de 1% isto é, α = 0,01, 
você pode aceitar a afirmação do biólogo marinho? Suponha que as variâncias populacionais são iguais. 
(Fonte: Fishery Bulletin.)  

 

1032) Siris-azuis Um pesquisador afirma que cabe mais peixes no estômago dos siris-azuis da área A do 
que nos da área B. A capacidade estomacal de uma amostra de 25 siris-azuis da área A tem uma média 
de 320 mg de peixe e um desvio padrão de 60 mg. A capacidade estomacal de uma amostra de 15 siris-
azuis da área B tem uma média de 280 mg de peixe e um desvio padrão de 80 mg. Para α = 0,01, você 

pode concordar com a afirmação do pesquisador? Suponha que as variâncias populacionais são iguais. 

 

1033) Explique como encontrar o valor crítico para um teste F.  
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1034) Liste cinco propriedades da distribuição F.  

 

1035) Liste as três condições que devem ser satisfeitas a fim de usar um teste F com duas amostras.  

 

1036) Explique como determinar os valores de g.l.N e g.l.D ao fazer um teste F com duas amostras. 

 

1037) Formule as hipóteses nula e alternativa para um teste ANOVA com um fator.  

 

1038) Quais condições são necessárias a fim de usar um teste ANOVA com um fator? 

 

1039) Descreva a diferença entre a variância entre amostras MSB e a variância dentro das amostras MSW. 

1040)  Descreva as hipóteses para um teste de hipótese aplicado na análise de variância (ANOVA) com 
dois fatores. 

1041) Simule uma variável normal multivariada usando o ambiente, programa, pacote  ou software 
estatístico R 

m.u <- cbind(runif(n))  

m.z <- qnorm(m.u) for (i in 2:p)  

{m.u <- cbind(runif(n))  

m.z <- cbind(m.z,qnorm(m.u)) } 

 m.x <- t(chol(m.sigma)%*%t(m.z) + matrix(v.mu,p,n)) 

 

1042) Simule uma variável aleatória de Poisson usando o ambiente, programa, pacote  ou software 
estatístico R 

1043) Simule uma variável aleatória binomial usando o ambiente, programa, pacote  ou software 
estatístico R 

Usage 

 

dbinom(x, size, prob, log = FALSE) 

pbinom(q, size, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 

qbinom(p, size, prob, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE) 

rbinom(n, size, prob) 

 

Principais argumentos:   

         x: valor observador para o qual se deseja calcular o valor da distribuição 

         q: vetor de quantis 
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         p: vetor de probabilidades 

         n: Número de observações a serem simuladas 

      size: parâmetro da distribuição: número de ensaios 

      prob: parâmetro da distribuição: probabilidade de sucesso de cada ensaio 

lower.tail: Variável TRUE/FALSE. Se TRUE, P[X ≤ x] para TRUE e P[X > x]. 

Principais distribuições discretas e contínuas e seus sufixos no Programa R, são apresentados nas tabelas 
abaixo. No R, os comandos para trabalhar com variáveis aleatórias seguem sempre o mesmo padrão, isto 
é. sua nomenclatura e parâmetros são semelhantes. Com relação à nomenclatura, note que no exemplo 
anterior, a referência à distribuição é sempre precedida de uma letra, d para densidade, p para função 
distribuição, q para quantis e r para simulação. Dessa forma, se quisermos simular uma distribuição de 

poisson, o comando será rpois(...) 

 

 

Distribuição Sufixo Parâmetros 

Uniforme -unif min, max 

Binomial -binom size, prob 

Geométrica -geom prob 

Poison -pois lambda 

Hipergeométrica -hyper m, n, k 

 

Distribuição Sintaxe Opções 

 
 
 
Binomial 

dbinom(x, n, p, opções) x: vetor contendo o número total de sucessos em n 
ensaios de Bernoulli. 
p: probabilidade de sucesso. 
q: vetor contendo os quantis em n ensaios de Bernoulli. 
prob: vetor contendo as probabilidades em n ensaios de 
Bernoulli. 
obs: número de observações. 
n: número de ensaios de Bernoulli. 

pbinom(q, n, p, opções) 

qbinom(prob, n, p, opções) 

rbinom(obs, n, p) 

 

 
 
Poisson 

dpois(x, lambda, opções) x: vetor contendo o número de ocorrências. 
lambda: número médio de eventos ocorrendo no 
intervalo considerado. 
q: vetor contendo os quantis. 
prob: vetor contendo as probabilidades. 
obs: número de observações. 

ppois(q, lambda, opções) 

qpois(prob, lambda, opções) 

rpois(obs, lambda) 

 

 
 
 

dgeom(x, prob, opções) x: vetor contendo o número de falhas ocorridas em 
uma sequência de Bernoulli antes do sucesso. 
prob: probabilidade de sucesso em cada tentativa. 

pgeom(q, prob, opções) 

qgeom(p, prob, opções) 
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Geométrica rgeom(n, prob) q: vetor contendo os quantis 
p: vetor contendo as probabilidades 
n: número de observações. 

 

 

 

 

 

Hipergeométrica 

dhyper(x, m, n, k, opções) x: vetor contendo o número de elementos com a 
característica A extraídos sem reposição de uma urna 
que contém elementos com características A e B. 

m: número de elementos com a característica A. n: 
número de elementos com a característica B. k: número 
de elementos extraídos da urna. 

q: vetor contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

nn: número de observações. 

phyper(q, m, n, k, opções) 

qhyper(p, m, n, k, 

opções) 

rhyper(nn, m, n, k) 

 

 

 

Uniforme 

dunif(x, min=0, max=1, 
opções) 

x: vetor contendo os quantis. 

min: limite inferior da distribuição. max: limite superior 
da distribuição. q: vetor contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

punif(q, min=0, max=1, 

opções) 

qunif(p, min=0, max=1, 

opções) 

runif(n, min=0, max=1) 

 

Exponencial 

 

E(X)=1/rate 
Var(X)=1/rate2 

dexp(x, rate=1, opções) x: vetor contendo os quantis. rate: parâmetro da 
distribuição. q: vetor contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

pexp(q, rate=1, opções) 

qexp(p, rate=1, opções) 

rexp(n, rate = 1) 

 

 

 

Normal 

dnorm(x, mean=0, sd=1, 
opções) 

x: vetor contendo os quantis. 

mean: média da distribuição. 

sd: desvio padrão da distribuição. 

q: vetor contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

pnorm(q, mean=0, sd=1, 

opções) 

qnorm(p, mean=0, sd=1, 

opções) 

rnorm(n, mean=0, sd=1) 

 

 dgamma(x, shape, rate = 1, x: vetor contendo os quantis. shape: parâmetro da 
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Gama 

 

E(X)=shape/rate 
Var(X) = 

shape/rate2 

opções) distribuição. rate: parâmetro da distribuição. q: vetor 
contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

pgamma(q, shape, rate = 1, 
opções) 

qgamma(p, shape, 

rate = 1, opções) 

rgamma(n, shape, 

rate = 1) 

 

 

 

Qui-quadrado 

dchisq(x, df, ncp=0, 

opções) 

x: vetor contendo os quantis. 

df: graus de liberdade. 

ncp: parâmetro de não centralidade. 

q: vetor contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

pchisq(q, df, ncp=0, 

opções) 

qchisq(p, df, ncp=0, 

opções) 

rchisq(n, df, ncp=0) 

 

 

 

t-Student 

dt(x, df, ncp=0, opções) x: vetor contendo os quantis. 

df: graus de liberdade. 

ncp: parâmetro de não centralidade. 

q: vetor contendo os quantis. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

pt(q, df, ncp=0, 

opções) 

qt(p, df, opções) 

rt(n, df) 

 

 

 

F-Snedecor 

df(x, df1, df2, opções) x: vetor contendo os quantis. 

df1: graus de liberdade do numerador. df2: graus de 
liberdade do denominador. q: vetor contendo os 
quantis. 

ncp: parâmetro de não centralidade. 

p: vetor contendo as probabilidades. 

n: número de observações. 

pf(q, df1, df2, ncp=0, 

opções) 

qf(p, df1, df2, opções) 

rf(n, df1, df2) 

 

O termo opções que aparece em algumas funções pode ser substituído por: 

 

lower.tail = (TRUE) 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 302 / 
/ 302 / 

TRUE: Calcula as probabilidades da forma P(X <= x). 

FALSE: Calcula as probabilidades da forma P(X > x). 

 

1044) Gerar 10 valores de uma varável aleatória de Bernoulli. 

 Se quisermos então gerar 10 valores desta v.a., faremos: 

u<-rbernoulli(n=10,p=0.52) 

 

1045) Simule uma variável aleatória Normal usando o ambiente, programa, pacote ou software estatístico 
R. veja algumas formas de se gerar números aleatórios no R. 

## Gera 500 numeros aleatorios com distribuicao normal 

rnorm(500) 

## Gera numeros aleatorios com distribuicao normal, mas 

## determinando a media e desvio padrao desejado 

rnorm(500,mean=10,sd=1); 

 

## Gera 500 numeros aleatorios entre 0 e 100 

runif(500, min=0, max=100); 

## Gera uma amostra aleatoria de 3 numeros, intervalo de 1 a 100 

## e com reposicao 

sample(1:100, 3, replace=TRUE) 

1046) Descreva os comandos no Programa R para o estudo dos principais modelos das diversas 
distribuições teóricas ou especiais de probabilidade. Na tabela abaixo temos várias das distribuições 
presentes de forma nativa no R: 
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1047) Escreva os Script’s para análise dos diversos modelos de regressão linear e não linear no Programa 

R. 

 # ajuste do modelo quadrático m1 <- lm(h~d+d2, data=dapcc) # ou lm(h~d+I(d^2), data=dapcc) 
summary(m1) layout(matrix(c(1,1,2,3,4,5),2,3)) plot(h~d, dapcc) lines(fitted(m1)~d, dapcc) plot(m1) # 

#------------------------------------------------------------------------------------------  

# modelo cúbico m2 <- lm(h~d+d2+d3, data=dapcc) # ou lm(h~d+I(d^2)+I(d^3), data=dapcc) 
summary(m2) plot(h~d, dapcc) lines(fitted(m2)~d, dapcc) plot(m2) # #---------------------------------------
---------------------------------------------------  

# modelo recíproco m3 <- lm(h~d+di, data=dapcc) summary(m3) plot(h~d, dapcc); lines(fitted(m3)~d, 

dapcc); plot(m3) #  

 # modelo quadrado do recíproco m4 <- lm(h~d+di2, data=dapcc) summary(m4) plot(h~d, dapcc); 
lines(fitted(m4)~d, dapcc); plot(m4) #  

# modelo raíz quadrada m5 <- lm(h~d+dr, data=dapcc) summary(m5) plot(h~d, dapcc); 
lines(fitted(m5)~d, dapcc); plot(m5) #  
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# modelo logarítmo m6 <- lm(h~d+dl, data=dapcc) summary(m6) plot(h~d, dapcc); lines(fitted(m6)~d, 
dapcc); plot(m6) 

# modelo michaelis mentem layout(1) A <- 10; B <- 3 curve(A*x/(B+x), 0, 50, ylim=c(0,10), col=2, 

lwd=3) abline(h=c(A, A/2), v=B, lty=3) 

# modelo resposta platô A <- 1; B <- 0.5; x0 <- 5 curve(A+B*x*(x=x0),0, 20, col=2, lwd=3) 
abline(h=c(A, A+B*x0), v=x0, lty=3) 

# modelo de produção-competição (Bleasdale & Nelder, 1960) A <- 10; B <- 2; C <- 0.5 
curve(x*(A+B*x)^(-1/C), 0, 50, col=2, lwd=3) C <- 1 curve(x*(A+B*x)^(-1/C), 0, 50, col=2, lwd=3) C 

<- 2 curve(x*(A+B*x)^(-1/C), 0, 50, col=2, lwd=3) 

# modelo de curva de água no solo (van Genuchten, 1980) A <- 0.7; B <- 0.3; C <- 1.3; D <- 1.6 
curve(B+(A-B)/(1+(C*10^x)^D)^(1-1/D), -3, 4, col=2, lwd=3) abline(h=c(A,B), lty=3) 

curve(eval(D(expression(B+(A-B)/(1+(C*10^x)^D)^(1-1/D)), “x”)), -3, 3) 

# ajustando a equação da reta (regressão linear simples) m0 <- lm(h~d, data=dapcc) summary(m0) 
str(m0) 

 

1048) Uma amostra aleatória composta por quatro (4) notas de vendas de livros de uma livraria foi obtida 
a fim de investigar-se a natureza dos livros vendidos. Cada nota fiscal especifica, entre outras coisas, o 
número de livros vendidos e o valor de cada venda. Seja a 1ª variável o total vendido em reais e a 2ª 

variável o número de livros vendidos. Assim, seja o vetor aleatório �̅� = [X1  X2] cujas componentes são 

as variáveis aleatórias: X1 (valor da venda) e X2 (número de livros). A matriz de dados é nXp ={

36  3
48  4
80  5
42  4

} 

Considere os dados do exemplo 1. Então, calcule: a) O vetor médio amostral. Solução: Calcule a média 
de cada variável usando a calculadora ou, então, usando o SAS, SPSS, ou STATGRAPHICS siga o 
caminho: DESCRIBE, NUMERIC DATA, MULTIPLE VARIABLES ANALYSIS; entre com as duas 
variáveis e OK; agora vá no botão amarelo de TABULAR OPTIONS e escolha SUMMARY 

STATISTICS e o resultado estará na tabela abaixo com várias estatísticas. O vetor médio será �̅� = [51,5 
4]. 

1049) Suponha que um pesquisador registrou o número de visitas à flor de uma planta durante um 
período de 15 minutos. O número médio de borboletas que visitam no período de 15 minutos é 10 (λ). 
Determine a probabilidade de que cinco borboletas visitem a flor em 15 minutos. A probabilidade de 
uma borboleta visitar é a mesma para quaisquer dois períodos de tempo de igual comprimento. Trace um 
histograma dessa distribuição de probabilidade. Realizando o mesmo exercício no programa R:  

Existem quatro funções que podem ser utilizadas para gerar os valores associados à distribuição Poisson. 
Você pode obter uma lista completa das mesmas e as suas opções com o comando help: >help(Poisson) 
Quando você tem a média por unidade de tempo, área ou quadrante (λ) você pode utilizar o comando 
abaixo para descobrir a probabilidade para qualquer valor da variável X. 

 >dpois(x, lambda)  

No caso do exemplo acima, para descobrirmos qual a probabilidade de que cinco borboletas visitem uma 
flor, precisamos digitar o seguinte comando: 

>dpois (5, lambda = 10)  

0.03783327  

A probabilidade de que oito borboletas visitem uma flor é:  
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>dpois (8, lambda = 10) 

 0.112 

Função de probabilidade acumulativa - Para descobrir a probabilidade de valores menores ou iguais a X 
utilizamos o comando: 

 >ppois(x, lambda) 

 Para descobrirmos qual a probabilidade de duas ou menos visitas (1) à flor, precisamos digitar o seguinte 
comando:  

>ppois (2, lambda = 10) 

 0.00276 

 A probabilidade de cinco ou menos visitas (1, 2, 3, 4) à flor é:  

>ppois (5, lambda = 10)  

Inverso da função de probabilidade acumulativa - Um exemplo contrário ao comando anterior é quando 

você fornece um valor de probabilidade e o programa retorna o valor de X associado a ele.  

Para isso usa-se o seguinte comando:  

>qpois (p, lambda)  

Qual o valor de X (número de visitas) associado à probabilidade de 0.8?  

>qpois (0.8, lambda = 10)  

13 

Qual o valor de X (número de visitas) associado a probabilidade de 0.1? 

 >qpois (0.1, lambda = 10) 

 6 

Finalmente números aleatórios podem ser gerados de acordo com a distribuição Poisson com o seguinte 
comando: 

 >rpois (n, lambda) 

 Por exemplo, para gerar dez números aleatórios de uma distribuição Poisson com média (λ ) 22. >rpois 
(10, lambda = 22) 

Você pode plotar o gráfico da função massa de distribuição através do seguinte comando: 
>plot(dpois(seq(1,10, by =1), lambda = 10), type =“h”,xlab = “Número de visitas”, ylab = 

“Probabilidade”, main = “Função massa de probabilidade”)  

O gráfico da função de probabilidade acumulada pode ser plotado com o seguinte comando: 
>plot(ppois(seq(1,10, by =1), lambda = 10),type =“h”, xlab = “Número visitas”, ylab = “Probabilidade”, 

main = “Função de probabilidade acumulada”) 

 

1050) Utilize o programa R para resolver o seguinte exercício. Qual é a probabilidade de que um peixe 
capturado aleatoriamente tenha 20,15 cm ou mais, sabendo que a média da população é 17,1 cm e o 
desvio padrão é de 1,21 cm? Trace um histograma e uma curva dessa distribuição de probabilidade. No 
caso do exemplo acima, para descobrirmos qual a probabilidade de se capturar um peixe maior que 20,15 
cm, precisamos digitar o seguinte comando:  
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>pnorm (20.15, mean = 17.1, sd = 1.21, lower.tail = FALSE)  

0.0058567 

Para construir os gráficos tem-se os seguintes comandos. 

>rnorm(50,mean=17.1,sd=sqrt(1.21)) 

>hist(rnorm(50,mean=17.1,sd=sqrt(1.21)))                         > 
>hist(rnorm(50,mean=17.1,sd=sqrt(1.21)),freq=FALSE) 

> plot(function(x) dnorm(x, mean(ps), sd(ps)), x1, xn, add=T) 

 > curve(dnorm(x, m = 17,1, sd = 1,21), from= 1, to= Xn, main=“Distribuição Normal”) 

> plot(function(x) dnorm(x, 17.1, 1.21), 70, 130) 

 

1051) Uma aranha predadora que vive em flores polinizadas por pequenas mariposas consome em média 
cinco mariposas por hora. Qual a probabilidade da aranha predar duas mariposas em uma hora 

selecionada aleatoriamente? 

 

1052) Um pesquisador verificou que seis ovos de uma determinada ave são consumidos em média por 
hora em uma área de nidificação.  

i) Qual é a probabilidade de que três ovos sejam predados?  

ii) Qual é a probabilidade de que três ou menos ovos sejam predados?  

 

1053) Um trabalho recente verificou que 1% dos fígados de cobaias submetidas ao tratamento com álcool 
apresentavam danos teciduais. Encontre a probabilidade de que mais de um fígado em uma amostra 
aleatória de 30 fígados apresente danos teciduais usando: 

i) Distribuição Binomial  

ii) Distribuição Poisson  

1054) Uma nova técnica de amostragem registra dez indivíduos de lagartos por hora em uma área 
florestal. Encontre a probabilidade de que quatro ou menos indivíduos sejam registrados em uma hora 
aleatória.  

 

1055) Supondo que a probabilidade de um casal de ursos pandas ter filhotes albinos é de 1/4. Se um casal 

produzir seis filhotes, qual é a probabilidade de que metade deles sejam albinos? 

 

1056) Se a probabilidade de um sapo capturar uma mosca em movimento é de 30%. Qual é a 
probabilidade de que em quatro tentativas ele capture no mínimo três moscas?  

 

1057) Um pesquisador extrai 15 amostras de DNA aleatoriamente de um banco de dados que produz 
85% de amostras aceitáveis. Qual é a probabilidade de que dez amostras extraídas sejam aceitáveis?  
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1058) Uma população de crocodilos tem tamanho corporal médio de 400 cm e desvio padrão de 50 cm. 
Qual a probabilidade de capturarmos um crocodilo dessa população com tamanho entre 390 e 450 cm?  

 

1059) O comprimento do antebraço de uma espécie de morcego endêmica do Cerrado é de 4 cm com 
desvio padrão de 0,25 cm. A partir de qual comprimento os morcegos teriam os antebraços mais 
compridos nessa população?  

 

1060) Suponha que o tempo necessário para um leão consumir sua presa siga uma distribuição normal 
de média de 8 minutos e desvio padrão de 2 minutos.  

i) Qual é a probabilidade de que um leão consuma sua presa em menos de 5 minutos?  

ii) E mais do que 9,5 minutos? 

iii) E entre 7 e 10 minutos?  

 

1061) A distribuição dos pesos de coelhos criados em uma granja pode muito bem ser representada por 
uma distribuição Normal, com média 5 kg e desvio padrão 0,9 kg. Um pesquisador comprará 5000 
coelhos e pretende classificá-los de acordo com o peso do seguinte modo: 15% dos mais leves como 
pequenos, os 50% seguintes como médios, os 20% seguintes como grandes e os 15% mais pesados como 
extras. Quais os limites de peso para cada classificação? Classificação do pesquisador Seja, x1 o valor do 
peso que separa os 15%  mais leves dos demais, x2 o valor do peso que separa os 65% mais leves dos 
demais, x3 o valor do peso que separa os 85% mais leves dos demais.  

 

1062) Estatística é uma ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, 
resumir, analisar e apresentar dados. Trata de parâmetros extraídos da população, tais como média ou 
desvio padrão. Podemos afirmar que o objetivo estatístico pode ser. 

i) o de estimar uma quantidade ou testar uma hipótese, 

ii)  o de estimar uma probabilidade ou testar uma hipótese,                       

iii) o de afirmar uma quantidade ou testar uma hipótese,              

iv) o de estimar uma amostra ou testar uma hipótese, 

v) o de estimar uma quantidade ou testar uma informação, 

 

1063) O processo de generalização do método indutivo está associado a uma margem de. 

i) Amostra 

ii) Informação     

iii) Certeza 

iv) Dados Incerteza 

 

1064) Qual a parte da estatística que se preocupa com a coleta, organização, classificação,apresentação, 
interpretação e analise de dados referentes ao fenômeno através de gráficos e tabelas além de calcular 
medidas que permita descrever o fenômeno? 

i) Estatística de amostragem  
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ii) Estatística probabilística   

iii) Estatística amostral 

iv) Estatística Descritiva    

v) Estatística Indutiva 

 

 
1065) Qual a parte da estatística que partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, tira conclusões sobre 
a população de origem e que formula previsões fundamentando-se na teoria das probabilidades? 

i) Estatística amostral 

ii) Estatística de amostragem  

iii) Estatística probabilística 

iv) Estatística Indutiva    

v) Estatística Descritiva 

 
 
  1066) Estatística é uma ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para. 

i) Coletar, orçar, resumir, analisar e apresentar dados. 

ii) Coletar, formar, resumir, analisar e apresentar dados. 

iii) Coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados.   

iv) Coletar, organizar, alcançar, analisar e apresentar dados.    

v) Coletar, construir, resumir, analisar e apresentar dados. 

 

1067) As variáveis nos estudos estatísticos são os valores que assumem determinadas características 
dentro de uma pesquisa e podem ser classificadas em. 

i) Comparativas ou quantitativas         

ii) Qualitativas ou comparativas. 

iii) Qualitativas ou quantitativas.  

iv) Qualitativas ou hipotéticas.  

v) Hipotéticas ou quantitativas. 

 

 

1068) São características de uma variável categorizada (qualitativa) nominal. 

i) Dados são distribuídos em categorias mutuamente exclusivas, sem indicação de ordem.  

ii) Os dados podem assumir quaisquer valores num dado intervalo, como o tempo de espera. 

iii) Os dados só podem assumir valores em determinado intervalo, como o número de moedas no 
bolso.  

iv) Os dados só serão apresentados em valores qualquer intervalo, mutuamente inclusivas. 

v) Os dados são mutuamente excludentes e tem ordenação natural. 
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1069) A seguir estão apresentados os salários em reais pagos por uma organização. Classes (R$) 
Frequência simples (fi) 

 

500|----700 

 

  2 

700|----900 10 

900|---1100 11 

1100|--1300   7 

1300|--1500 10 

Soma 40 

 
A frequência acumulada na quarta classe é: 

i) 23 

ii) 40 

iii) 12 

iv) 21 

v) 30 

 
 

1070) Em uma pesquisa junto à consumidores sobre a marca de automóvel preferida, foram obtidas as 
seguintes respostas:  

FORD - 4 (EUA) FIAT - 3 (ITÁLIA) GM - 6 (EUA) NISSAN - 1 (JAPÃO) PEUGEOT - 3 (FRANÇA) 

RENAULT - 2 (FRANÇA) VOLKS - 5 (ALEMANHA) 

 Pode-se então afirmar que a frequência acumulada dos veículos de montadoras de origem europeia é: 

i) 20,8% 

ii) 54,1%               

iii) 4,2%             

iv) 41,7%          

v) 41,6%          

         

1071) Quando se divide a frequência acumulada da classe pela frequência total da distribuição, obtém-se. 

i) Frequência simples relativa 

ii) Frequência acumulada simples    

iii) Frequência simples 

iv) Frequência acumulada absoluta 

v) Frequência acumulada relativa 

 

1072) O ponto médio de classe (xi) é o valor representativo da classe. para se obter o ponto médio de uma 

classe. 
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i) Soma-se o limite superior e inferior da classe e divide-se por 2. 

ii) Multiplica-se a amplitude (a) pelo valor do limite superior da classe.  

iii) Multiplica-se a amplitude (a) pelo valor do limite inferior da classe.  

iv) Multiplica-se a amplitude (a) pelo intervalo de classe (h) 

v) Soma-se o limite superior e inferior da classe e multiplica-se por 2. 

 

 
1073) Uma pesquisa para determinar a eficiência de uma nova ração para animais, em termos de ganho 
de peso, mostrou que após um mês em que a ração normal foi substituída pela ração nova. o animais 
apresentam um aumento de peso segundo a tabela: Aumento de peso em Kg ( classe ) 0 I- 1 I- 2 I- 3 I- 
4 I- 5 e o número de animais ( fi ) respectivamente foi 2; 10; 25; 33; 24 . Calcule aumento médio do peso 
por animal: 

i) 4,21 kg 

ii) 3,21 kg 

iii) 3,81 kg 

iv) 5,21 kg 

v) 4,81 kg 

 
 
1074) Em uma avaliação os alunos de uma classe tiraram as seguintes notas: 8 ;4 ; 9 ; 10 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 8 ; 

4 ; 6 ; 10 ; 9 ; 6 e 9. Portanto, de acordo com as alternativas abaixo, assinale a nota mediana. 

i) Nota Mediana= Nota 8.   

ii) Nota Mediana= Nota 9.  

iii) Nota Mediana= Nota 7.  

iv) Nota Mediana=Nota 4. 

v) Nota Mediana=Nota 10. 

 
 
1075) Os números a seguir representam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no 
período compreendido entre dezembro de 2011 a abril de 2012. Qual é a mediana da inflação nesse 

período? dez-11: 0,50% / jan-12: 0,56% / fev-12: 0,45% / mar-12: 0,21% / abr-12: 0,64% 

i) 0,45% 

ii) 0,21% 

iii) 0,56% 

iv) 0,50% 

v) 0,64% 

 

1076) Entre 100 números, vinte são 4, quarenta são 5, trintas são 6 e os restantes são 7. Determine a 
média dos números. Total de Elementos=Somatório da Frequência- 

Média=Somatório(Dado*Frequência)/Total de Elementos 

i) 4,5 
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ii) 7,1 

iii) 5,3 

iv) 3,9 

v) 6,2 

 
 
1077) Se 5, 8, 6, 2 ocorrerem com as freqüências 3, 2, 4 e 1, respectivamente, a média será? Média= 
Somatório ( Dado * Frequência) / Total de Elementos 

i) 7,0 

ii) 5,7 

iii) 4,5 

iv) 3,9 

v) 6,8 

 
 

1078) Pedro é um excelente aluno e tirou 8,0; 9,2; e 9,8 em provas de Estatística com os seguintes pesos 

1, 3, e 2. Calcule a média final de Pedro. 

i) 18,4 

ii) 9 

iii) 2,04 

iv) 55,2 

v) 9,2 

 
 
1079) Os números a seguir representam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no 
período compreendido entre fevereiro a junho de 2012. Qual é a mediana da inflação nesse período? fev-

12: 0,45% / mar-12: 0,21% / abr-12: 0,64% / mai-12: 0,36% / jun-12: 0,08% 

i) 0,21% 

ii) 0,64% 

iii) 0,36% 

iv) 0,45% 

v) 0,08% 

 
 
1080) Quartis são separatrizes que dividem uma distribuição de dados ordenados em 4 partes iguais. No 
primeiro quartil 25% dos dados estão abaixo e 75% acima dele, no segundo 50% abaixo e 50% acima 
dele e no terceiro 75% abaixo e 25% acima dele. A fórmula é dada por Qnq = X (nqn/4 + 0,5), ou seja, 
é o valor de X com o índice de X dado por (nqn/4 + 0,5), sendo n o quartil (pode ser 1, 2 ou 3) e qn o 
número de dados. Portanto, se tivermos 11 dados, o segundo quartil será: Q2 = X (2. 11 / 4 + 0,5), ou 
seja, Q2 = X (5,5 + 0,5), isto é, Q2 = X(6). Em outras palavras, o segundo quartil será o sexto valor de 
11 valores ordenados. Assim, se tivermos 10 dados (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) ordenados, o terceiro 
quartil será: 

i) 17 
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ii) 14 

iii) 16 

iv) 15 

v) 18 

 

1081) Foram obtidas duas amostras, sendo a primeira com 20 elementos e a segunda com 25 elementos. 
Na primeira (A), a média foi igual a 100 e a amplitude total igual a 4 (102 - 98 = 4) e na segunda (B) a 
média foi igual a 200 e a amplitude total igual a 4 (202 - 198 = 4) também. Destes valores, aponte a única 
alternativa correta: 

i) A variância pode ser maior do que 16 na amostra B 

ii) Com certeza, o desvio padrão será menor do que 4 em ambas as amostras  

iii) A variância pode ser maior do que 16 em uma das duas amostras 

iv) A variância pode ser maior do que 16 na amostra A 

v) Somente na amostra A o desvio padrão será menor do que 4 

 

1082) Quartis são separatrizes que dividem uma distribuição de dados ordenados em 4 partes iguais. No 
primeiro quartil 25% dos dados estão abaixo e 75% acima dele, no segundo 50% abaixo e 50% acima 
dele e no terceiro 75% abaixo e 25% acima dele. A fórmula é dada por Qnq = X (nqn/4 + 0,5), ou seja, 
é o valor de X com o índice de X dado por (nqn/4 + 0,5), sendo n o quartil (pode ser 1, 2 ou 3) e qn o 
número de dados. Portanto, se tivermos 11 dados, o segundo quartil será: Q2 = X (2. 11 / 4 + 0,5), ou 
seja, Q2 = X (5,5 + 0,5), isto é, Q2 = X(6). Em outras palavras, o segundo quartil será o sexto valor de 
11 valores ordenados. Assim, se tivermos 10 dados (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) ordenados, o primeiro 

quartil será: 

i) 6 

ii) 5 

iii) 3 

iv) 4 

v) 7 

 

 
1083) Quartis são separatrizes que dividem uma distribuição de dados ordenados em 4 partes iguais. No 
primeiro quartil 25% dos dados estão abaixo e 75% acima dele, no segundo 50% abaixo e 50% acima 
dele e no terceiro 75% abaixo e 25% acima dele. A fórmula é dada por Qnq = X (nqn/4 + 0,5), ou seja, 
é o valor de X com o índice de X dado por (nqn/4 + 0,5), sendo n o quartil (pode ser 1, 2 ou 3) e qn o 
número de dados. Portanto, se tivermos 11 dados, o segundo quartil será: Q2 = X (2. 11 / 4 + 0,5), ou 
seja, Q2 = X (5,5 + 0,5), isto é, Q2 = X(6). Em outras palavras, o segundo quartil será o sexto valor de 
11 valores ordenados. Assim, se tivermos 10 dados (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) ordenados, o terceiro 
quartil será: 

i) 14 

ii) 13 

iii) 15 

iv) 18 

v) 16 
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 1084) O terceiro quartil evidencia que. 

i) 30% dos dados são menores e 70% dos dados são maiores.  

ii) 75% dos dados são menores e 25% dos dados são maiores. 

iii) 50% dos dados são menores e 50% dos são maiores. 

iv) 25% dos dados são menores e 75% dos dados são maiores.       

v) 70% dos dados são menores e 30% dos dados são maiores. 

 

 
1085) Um carro, numa viagem, andou 7 horas a 80 km por hora. Para fazer o mesmo percurso de volta o 
mesmo gastou 8 horas. A velocidade horária média nessas 8 horas de viagem foi de. 

i) 80 km/h 

ii) 75 km/h 

iii) 70 km/h 

iv) 90 km/h 

v) 60 km/h 

 
1086) Se o coeficiente de variação de uma amostra foi de 0,54 , e a média apresentada foi de 3,33 , calcule 
o valor do desvio padrão da amostra. 

i) 0,30 

ii) 4,53 

iii) 0,16 

iv) 6,17 

v) 1,80 

 
1087) Um professor selecionou, aleatoriamente, para estudo do desempenho de seus alunos na disciplina 
de estatística, as seguintes notas: 4,5 / 5,5 / 6,0 / 7,3 / 8,2 / 9,0. O desvio padrão desta amostra de notas 

dos alunos da disciplina de estatística é. 

i) 2,45 

ii) 2,93 

iii) 1,98 

iv) 1,71 

v) 6,8 

 

1088) As três principais características de um conjunto de dados são: 

I - Um valor representativo do conjunto de dados: Medidas de Tendência Central.  

II - Uma medida de dispersão ou variação. 

III - A natureza ou forma da distribuição dos dados: sino, uniforme, assimétrica,... (Tabelas de frequência 
e histograma). 

Com base nas afirmações acima, podemos concluir:      
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i) todas as afirmações são verdadeiras 

ii) somente as afirmações II e III são verdadeiras  

iii) somente as afirmações I e II são verdadeiras 

iv) somente a afirmação II é verdadeira 

v) somente as afirmações I e III são verdadeiras  

 
1089) Seja a distribuição de frequências a seguir. 

 

 
Assinale a alternativa correta, referente à distribuição acima. 

i) O desvio padrão é 12,77. 

ii) A mediana é 80.  

iii) A variância é 6.  

iv) A média é 75. 

v) A Moda é 50 

 

1090) Quartis são separatrizes que dividem uma distribuição de dados ordenados em 4 partes iguais. No 
primeiro quartil 25% dos dados estão abaixo e 75% acima dele, no segundo 50% abaixo e 50% acima 
dele e no terceiro 75% abaixo e 25% acima dele. A fórmula é dada por Qnq = X (nqn/4 + 0,5), ou seja, 
é o valor de X com o índice de X dado por (nqn/4 + 0,5), sendo n o quartil (pode ser 1, 2 ou 3) e qn o 
número de dados. Portanto, se tivermos 11 dados, o segundo quartil será: Q2 = X (2. 11 / 4 + 0,5), ou 
seja, Q2 = X (5,5 + 0,5), isto é, Q2 = X(6). No entanto, ao invés de 11 dados ordenados, temos 17 dados 
ordenados. Então o segundo quartil será: 

i) o décimo primeiro elemento  

ii) o sétimo elemento 

iii) o oitavo elemento o nono elemento 

iv) o décimo elemento 

 
1091) Com base na tabela abaixo, referente às eleições de 2010, que apresenta a quantidade de candidatos 
para os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado 
estadual/distrital, bem como a quantidade de candidatos considerados aptos pela justiça eleitoral e o total 
de eleitos para cada cargo pretendido, julgue os itens a seguir. Qual o percentual aproximadamente de 

total dos eleitos por total de candidatos: 
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i) 6% 

ii) 7% 

iii) 5% 

iv) 9% 

v) 8% 

 

1092) Foi feita uma pesquisa entre os eleitores de uma cidade para indicar sua preferência entre quatro 
candidatos à prefeitura. Metade dos eleitores apontou como escolha o candidato A, um quarto preferiu o 
candidato B, e os demais eleitores dividiram-se igualmente entre os candidatos C e D. Qual dos gráficos 
seguintes pode representar a distribuição da preferência da população pesquisada? 

 
 

 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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c) 

 

d) 
 

 
 
 
  e)  

 

 

1093) Numa cidade de 20000 habitantes fez-se um inquérito sobre os meios de transporte utilizado 
diariamente para se deslocarem para o emprego. Foram interrogadas 2500 pessoas e os resultados foram 
registados no seguinte gráfico. Qual a frequência relativa percentual do Autocarro. 

 
i) 15% 

ii) 25% 

iii) 5% 

iv) 20% 
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v) 10% 

 

 
1094) Foi realizada uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de determinado produto e foi apurada 
média 7,9 e desvio padrão 0,8. Sabendo que foram entrevistadas 2500 pessoas, determine o erro padrão 
da distribuição. 

i) 0,036 

ii) 0,018 

iii) 0,056 

iv) 0,016 

v) 0,101 

 

1095) No planejamento de uma pesquisa abrangendo proporções, foram obtidos os tamanhos da amostra, 
com relação ao erro da pesquisa, obtendo-se: (a) para um erro de 1%, o tamanho da amostra é igual a 
9604 elementos, (b) para um erro de 2%, o tamanho da amostra é igual a 2401, (c) para um erro de 4%, o 
tamanho da amostra é igual a 601. Portanto, é correto dizer que: 

i) o erro não influencia no tamanho da amostra 

ii) o erro influencia no tamanho da amostra e à medida que aumenta o erro, há um    aumento do 
tamanho da amostra 

iii) o erro influencia no tamanho da amostra e à medida que diminui o erro, há uma diminuição do 
tamanho da amostra 

iv) o erro influencia no tamanho da amostra e à medida que diminui o erro, há um aumento do 
tamanho da amostra 

v) quanto maior o erro, maior o tamanho da amostra 

 

1096) Num teste de Conhecimentos Gerais, a média das questões certas foi de 67,3 e o desvio padrão 5,6. 
O   coeficiente de variação (C.V.), ou seja, a variabilidade relativa das classes foi de. 

i) 5,6% 

ii) 11,23% 

iii) 8,32% 

iv) 12,11% 

v) 6,73% 

 
1097) O gráfico a seguir foi montado por um síndico de um condomínio para analisar os gastos com o 
consumo de energia. De acordo com o gráfico podemos afirmar que o percentual de casas que gastam 

igual ou menos que 1200 kWh é igual a. 
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i) 98,23% 

ii) 15,21% 

iii) 95,36% 

iv) 91,36% 

v) 85,20% 

 

1098)  intervalos de confiança, é correto afirmar que. 

i) Representa os limites inferior e superior de onde se espera que a variância esteja localizada. 

ii) Representa os limites inferior e superior de onde se espera que o desvio padrão esteja localizado.  

iii) Representa os limites inferior e superior de onde se espera que o erro amostral esteja localizado. 

iv) Representa os limites inferior e superior de onde se espera que a amplitude da amostra esteja 
localizada. 

v) Representa os limites inferior e superior de onde se espera que a média esteja localizada. 

 

1099) Qual é o gráfico mais apropriado para os dados da tabela abaixo. 

 

 
 

i) Diagrama de pontos.  

ii) Gráfico box-plot. 

iii) Diagrama de dispersão. 

iv) Gráfico em setores.  

v) Histograma. 
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1100) Uma pesquisa foi realizada em um shopping Center, na qual se constatou que entre os 
entrevistados, 20% aprovavam o sabor “pimenta”, entre três apresentados para um novo creme dental. 
O sabor “pitanga” obteve a maior aceitação, com 70%. Cada entrevistado só podia escolher um único 
sabor, entre os oferecidos. Todas as 20 crianças participantes, sem exceção, escolheram pistache. Quantas 

pessoas participaram da pesquisa? 

i) 60 participantes 

ii) 100 participantes 

iii) 40 participantes 

iv) 200 participantes 

v) 150 participantes 

 

 

1101) O levantamento do custo unitário de produção de um medicamento revelou que sua distribuição é 
normal com média de R$ 56,00 e desvio padrão de R$ 5,00. Sabe-se a probabilidade de encontrar um 
valor entre a média e R$ 60,00 é 28,81% (valor encontrado na tabela de curva normal reduzida). Qual a 
probabilidade de, em dado momento, encontrar um valor menor do que R$ 60,00? 

i) 21,19% 

ii) 78,81% 

iii) 36,68% 

iv) 11,19% 

v) 68,81% 

 

 
1102) As notas de uma prova de Estatistica tiveram comportamento de uma curva de Distribuição 
Normal com média  de 6,5 e desvio-padrão de 0,5. Qual será o percentual de alunos que obtiveram nota 
acima de 7,5?  

i) 47,72% 

ii) 5,14% 

iii) 15,87% 

iv) 13,87% 

v) 2,28% 

 

1103) Consultando a Tabela da Distribuição Teórica de Probablidade Normal ou Gaussiana, verifica-se 
que P(0 ≤ Z ≤ 1,80) = 0,4641. Sabendo disso, determine a probabilidade para Z ≤ 1,80. 

i) 0,9641 

ii) 1,0000 

iii) 0,0359 

iv) 0,0000 

v) 0,7500 
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 1104) Consultando a Tabela da Distribuição Normal ou gaussiana de probabilidade, verifica-se que P(0 
≤ Z ≤ 2) = 0,4772. Sabendo disso, determine    a área ou probabilidade para Z ≤ 2. 

i) 0 

ii) 0,75 

iii) 0,028 

iv) 1 

v) 0,9772 

1105) O departamento de Vendas de uma empresa resolveu premiar 4% dos seus vendedores mais 
eficientes. Um levantamento das vendas individuais por semana mostrou que elas se distribuem de acordo 
com a Curva Normal, com média de R$ 240.000,00 e desvio padrão de R$ 30.000,00. Sabendo-se que o 
valor Z (curva Normal Reduzida), correspondente a 46% é igual a 1,75, determine o volume mínimo de 
vendas que um vendedor deve realizar para ser premiado. 

i) R$ 240.000,00 

ii) R$ 315.500,00 

iii) R$ 292.500,00 

iv) R$ 290.500,00 

v) R$ 187.500,00 

 

1106) As frases a seguir referem-se aos conceitos de testes paramétricos e não paramétricos. Pode-se dizer 

que as frases verdadeiras são APENAS: 

i) III e IV  

ii) I e IV 

iii) I e III  

iv) II e IV    

v) I e II 

 
 
1107) Antes das resoluções dos exercícios, a Tutora propôs aos alunos a compreensão do conceito de 
Teste de Hipóteses. Portanto, nas opções abaixo há as respostas dos alunos, porém apenas uma sentença 

está correta. Marque a opção correta. 

i) Se estudarmos as Probabilidades e multiplicarmos pelo evento complementar e o resultado for 
menor      que 1, estaremos estudando o Teste de Hipótese. 

ii) O teste de hipóteses é um procedimento analítico da População, através da teoria de probabilidades 
condicionais, usado para avaliar determinados parâmetros compreendidos em um intervalo 
fechado entre [0,1]. 

iii) O Teste de Hipótese é um estudo relacionado as Medidas de Dispersão. 

iv) O Teste de Hipóteses é um estudo estatístico baseado na análise de uma amostra, através da teoria 
de probabilidades, usado para avaliar determinados parâmetros que são desconhecidos numa 
população. 

v) Teste de Hipótese usa a tabela Z e para isso é necessário sabermos a média dos eventos envolvidos. 
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1108) O uso tanto dos testes paramétricos como dos não paramétricos está condicionado à dimensão da 
amostra e à respectiva distribuição da variável em estudo. Testes paramétricos são baseados nos seguintes 
parâmetros da amostra: 

i) Moda e desvio padrão 

ii) Media e moda 

iii) Mediana e desvio padrão 

iv) Mediana e Moda 

v) Média e desvio padrão. 

 
 

1109) Um teste de hipótese serve para comparar médias ou proporções. Por exemplo, no caso de duas 
proporções, o teste recomendado é o teste Z. Vamos supor que o Z calculado entre duas proporções foi 
igual a 2,56 e que o Z tabelado, ao nível de 5% de probabilidade é igual a 1,96. A hipótese nula é de que 
as duas proporções são iguais versus a hipótese alternativa de que elas são diferentes. Com estes dados 
descritos, pode-se afirmar 

i) Deve-se rejeitar a hipótese alternativa, ao nível de 5% de probabilidade, haja vista que o valor de 
Z calculado foi maior do que o de Z tabelado, ao nível de 5% de probabilidade 

ii) Deve-se rejeitar a hipótese nula, ao nível de 5% de probabilidade, haja vista que o valor de Z 
calculado foi menor do que o de Z tabelado, ao nível de 5% de probabilidade 

iii) Deve-se rejeitar a hipótese nula, ao nível de 5% de probabilidade, haja vista que o valor de Z 
calculado foi maior do que o de Z tabelado, ao nível de 5% de probabilidade 

iv) Deve-se aceitar a hipótese nula, ao nível de 5% de probabilidade, haja vista que o valor de Z 
calculado foi menor do que o de Z tabelado, ao nível de 5% de probabilidade 

v) Deve-se aceitar a hipótese nula, ao nível de 5% de probabilidade, haja vista que o valor de Z 
calculado foi maior do que o de Z tabelado, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

1110) Uma associação de empresas da indústria da construção em nosso município anunciou que a média 
de comunicações de acidentes ou doenças do trabalho por ano, nos últimos 5 anos, foi de 60 
comunicações. Foi então realizada uma pesquisa que utilizou uma amostra de 49 empresas desse 
segmento e medido o número médio de 52 comunicações de acidentes ou doenças por ano, com um 
desvio-padrão de 20 comunicações. Considerando um teste de hipótese com um nível de significância de 
5%, assinale a afirmativa correta: 

i) Como z = - 2,8 a hipótese nula será rejeitada.    

ii) Como z = - 1,3 a hipótese nula será rejeitada. 

iii) Como z = - 2,8 a hipótese nula não será rejeitada. 

iv) Como z = 1,7 a hipótese nula será rejeitada. 

v) Como z = - 1,3 a hipótese nula não será rejeitada. 

 
 
1111) Das variáveis a seguir, qual não representa dados numéricos contínuos? 

i) O lucro em Reais de uma empresa. 

ii) O peso de um indivíduo. 

iii) A medida da distância entre dois pontos.  
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iv) A escala de temperatura em graus Celsius.  

v) A escala de temperatura em Kelvin. 

 
 
1112) A etimologia da palavra Estatística deriva do latim e significa, 

i) Estado 

ii) Análise 

iii) Estratificação 

iv) Estratégia 

v) Dados 

  

1113) O valor que assume a maior frequência no conjunto de dados é. 

i) Moda. 

ii) Desvio padrão. 

iii) Mediana. 

iv) Quartil. 

v) Média. 

 
 
 
 
 
1114) Uma empresa possui um cadastro de clientes e atribui uma nota de 0 a 4 para cada cliente, de acordo 
com o seu perfil de relacionamento com a empresa. As notas de uma amostra específica de clientes são 
as seguintes: 3, 2, 2, 1, 4, 1, 0, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 4. Com relação a esta amostra, pode-se dizer 
que: 

i) a moda e a média são iguais. 

ii) a média, a moda e a mediana são iguais. 

iii) a média é superior à moda e inferior à mediana.    

iv) a média é inferior à mediana. 

v) a moda e a mediana são iguais. 

 
 
1115) A parcela da população convenientemente escolhida para representá-la é chamada de: 

i) Amostra. 

ii) Rol. 

iii) Tabela. Variável. 

iv) Dados brutos. 

 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 323 / 
/ 323 / 

1116) Uma determinada empresa tem 5 estagiários que recebem os seguintes salários: $600; $650; $650; 
$550 e $675. Se for contratado mais um estagiário com salário de $625, é correto afirmar sobre as medidas 
de tendência central da distribuição salarial dos estagiários que: 

i) A média salarial sofrerá alteração, porém a mediana e moda terão sensíveis reduções.  

ii) A moda sofrerá alteração, a média se manterá igual e a mediana irá aumentar. 

iii) A mediana irá reduzir e tanto a média quanto a moda não sofrerão alteração. 

iv) A média não sofrérá alteração, porém a mediana e a moda irão reduzir. 

v) A mediana sofrerá redução, a média se manterá igual e a moda irá aumentar. 

 

1117) Pela análise do exame de sangue pode-se verificar a possibilidade de um indivíduo apresentar 
maiores probabilidades de serem portadores de alguma doença. Por exemplo, hipoteticamente se a média 
da taxa de glicose, em mg/dL, for maior do que 95, diz-se que a pessoa tem maior probabilidade de estar 
com diabetes. Foram realizadas 10 pesquisas com um determinado indivíduo que apresentou os seguintes 

valores: 80, 80, 80, 70, 90, 95, 95, 92, 98, 80. Pergunta-se:  

i) entre a média, a moda e a mediana, qual delas representa melhor no estudo que está sendo 
efetuado?  

ii) quais os valores da média, da moda e da mediana? 

iii) pelos dados, este indivíduo tem maior probabilidade de apresentar diabetes? 

 

1118) São medidas descritivas separatrizes: 

i) Moda, Média e Desvio Padrão.  

ii) Média, Moda e Mediana. 

iii) Mediana, Decil, Quartil e Percentil. 

iv) Desvio Padrão, Coeficiente de Variação, Variância, Média e Moda. 

v) Mediana, Moda, Média e Quartil. 

 

1119) Pela análise do exame de sangue pode-se verificar a possibilidade de um indivíduo apresentar 
maiores probabilidades de serem portadores de alguma doença. Por exemplo, hipoteticamente se a média 
da taxa de glicose, em mg/dL, for maior do que 95, diz-se que a pessoa tem maior probabilidade de estar 
com diabetes. Foram realizadas 10 pesquisas com um determinado indivíduo que apresentou os seguintes 
valores: 80, 80, 80, 70, 90, 95, 95, 92, 98, 80. Pergunta-se:  

i) entre a média, a moda e a mediana, qual delas representa melhor no estudo que está sendo 
efetuado?  

ii) quais os valores da média, da moda e da mediana? 

iii) pelos dados, este indivíduo tem maior probabilidade de apresentar diabetes? 

 
 
1120) Uma empresa possui um cadastro de clientes e atribui uma nota de 0 a 4 para cada cliente, de 
acordo com o seu perfil de relacionamento com a empresa. As notas de uma amostra específica de 
clientes são as seguintes: 3, 2, 2, 1, 4, 1, 0, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 4. Com relação a esta amostra, 
pode-se dizer que: 

i) a média, a moda e a mediana são iguais. 
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ii) a média é superior à moda e inferior à mediana.   

iii) a moda e a média são iguais. 

iv) a média é inferior à mediana. 

v) a moda e a mediana são iguais. 

 

1121) Na análise da distribuição de uma variável há grande interesse de determinarmos qual o valor que 
divide a distribuição em duas partes iguais, quatro partes iguais, dez partes iguais  e cem partes iguais. quais 
das afirmativas abaixo são verdadeiras?  

I.o quinto decil é igual ao segundo quartil, que por sua vez é igual a mediana. 
II.o primeiro quartil é igual a média.  

III.o decil é a medida que divide a serie em dez partes iguais. com base nas afirmações acima, pode-se 
concluir que: 

 
i) Todas as afirmações são verdadeiras 

ii) Somente as afirmações ii e iii são verdadeiras  

iii) Somente a afirmação ii é verdadeira 

iv) Somente as afirmações I e ii são verdadeiras somente as afirmações I e iii são verdadeiras 

 

1122) Pela análise do exame de sangue pode-se verificar a possibilidade de um indivíduo apresentar 
maiores probabilidades de serem portadores de alguma doença. Por exemplo, hipoteticamente se a média 
da taxa de glicose, em mg/dL, for maior do que 95, diz-se que a pessoa tem maior probabilidade de estar 
com diabetes. Foram realizadas 10 pesquisas com um determinado indivíduo que apresentou os seguintes 
valores: 80, 80, 80, 70, 90, 95, 95, 92, 98, 80. Pergunta-se: 

i) entre a média, a moda e a mediana, qual delas representa melhor no estudo que está sendo 
efetuado? 

ii) quais os valores da média, da moda e da mediana?  

iii) pelos dados, este indivíduo tem maior probabilidade de apresentar diabetes? 

 

1123) Dentre os métodos estatísticos multivariados tem-se um dos métodos considerado mais simples de 
aplicação conhecido como Análise de Componentes Principais (ACP). Quanto ao objetivo desta técnica 

de análise de dados, pode-se afirmar: 

i) a partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar 
combinações não lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam não 
correlacionados na ardem de sua importância, e que descrevam a variação nos dados. 

ii) a partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar 
combinações não lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam correlacionados na 
ardem de sua importância, minimizando a variância, e que descrevam a variação nos dados. 

iii) a partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar 
combinações lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam não correlacionados na 
ardem de sua importância, miximizando a variância e que descrevam a variação nos dados. 

iv) a partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar 
combinações lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam correlacionados na 
ardem de sua importância, e que descrevam a variação nos dados. 
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v) a partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar 
combinações não lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam não 
correlacionados na ardem de sua importância, e que descrevam a variação nos dados. 

  

1124) No estudo da análise multivariada, existe uma técnica para análise de dados que tem como objetivo 
dividir os elementos da amostra, ou população, em grupos de forma que os elementos pertencentes a um 
mesmo grupo sejam similares entre si com respeito às variáveis que neles foram medidas, e os elementos 
em grupos diferentes sejam heterogêneos com relação a essas mesmas características. Essa técnica 

denomina-se análise. 

i)  De correlação canônica. 

ii)  Fatorial. 

iii)  De componentes principais. 

iv)  De agrupamentos (cluster). 

v)  Discriminante. 

  

1125) Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta a primeira componente principal. 

i) Y1 = - 0,39X1 + 0,95X2 

ii) Y1 = -0,39X1 + 0,89X2 

iii) Y1 = 5,813X1 + 2,350X2 + 0,25X3 

iv) Y1 = -0,39X1 

v) Y1 = -2,267X1 + 2,232X2 

  

1126) Algumas análises podem ser realizadas na aplicação de métodos estatísticos multivariados, sendo 
que existem alguns testes para comparar os vetores de médias de várias amostras multivariadas, com 
exceção do(a). 

i)  Teste de Van Valen. 

ii)  Traço de Lawley Hotteling. 

iii)  Teste Lambda de Wilks. 

iv)  Estatística Traço de Pillai. 

v)  Teste da Maior Raiz de Roy. 

   

1127) Em uma análise de componente principal (PCA), o primeiro componente principal será aquele 
determinado pelo autovetor do maior autovalor entre aqueles da matriz de variâncias e covariâncias do 
conjunto em análise. 

i) Certo 

ii) Errado 

  

1128) O governo do Estado do Paraná deseja avaliar as condições de vida dos seus habitantes, e para isso 
realizou um levantamento do perfil socioeconômico da população, utilizando informações do Censo 
Demográfico de 2010, disponibilizadas pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), com intuito de 
criar um indicador que represente as variáveis originais, obtendo assim uma medida geral e sintética da 
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condição de vida da população paranaense. Nesse sentido, empregou-se a técnica de Análise Multivariada 
de Dados - Análise Fatorial. Diante do exposto e com base na tabela abaixo que apresenta os resultados 
da Análise Fatorial, é correto afirmar:  

i) Para verificar a adequação do modelo da Análise Fatorial, somente o teste de esfericidade de 
Bartlett é suficiente, tendo em vista que este teste tem por hipótese nula o fato da matriz de 
correlação ser uma matriz identidade. Se esta hipótese for aceita, significa que as variáveis estão 
correlacionadas, sendo adequada a aplicação da Análise Fatorial. 

ii)  Pode-se afirmar que o valor do KMO igual a 0,79 indica a inadequação dos dados à técnica e o 
teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) conduz a rejeição da hipótese sobre a matriz de 
correlação ser a matriz identidade, evidenciando que não há correlação entre as variáveis do 
estudo. 

iii)  As Medidas de Adequação das Amostras apresentadas na tabela são todas superiores a 0,50, o 
que indica que essas variáveis não se ajustaram à estrutura definida pelas outras variáveis, logo, 
devem ser retiradas da Análise Fatorial uma por vez. 

iv)  Com base na regra de retenção dos fatores pode-se concluir que foram retidos dois fatores que 
explicam <60% da variância total dos dados originais. 

v)  O teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) rejeita a hipótese nula H0: a matriz de correlação é 
a identidade, o que evidencia que existe correlação entre as variáveis, mostrando que é indicada a 
utilização da Análise Fatorial. 

   

1129) Sobre a análise fatorial e suas propriedades, assinale a afirmativa INCORRETA. 

i) A rotação ajuda a tornar o resultado mais interpretável. 

ii) Os fatores estimados não mudam com o acréscimo de novos fatores. 

iii) Uma das suposições necessárias é que todos os fatores tenham média igual a zero. 

iv) A estimação do número de fatores a ser utilizada pode ser feita com o auxílio dos autovalores da 
matriz de correlação amostral. 

   

1130) Na Análise Fatorial Exploratória, a comunalidade é um dos principais indicadores de ajuste de 
aplicação da técnica. A definição mais adequada para essa medida é: 

i) Representa a quantia total de variância no qual a solução fatorial é baseada 

ii) Correlação entre as variáveis originais e os fatores 

iii) Quantia total da variância que uma variável original compartilha com todas as outras variáveis 
incluídas na análise 

iv) Medida de confiabilidade que varia entre 0 e 1 

v) Nível de dependência entre duas variáveis do modelo 

   

1131) São técnicas, da Análise Multivariada, que estudam a estrutura de covariância de um vetor aleatório: 

i) A Análise de Componentes Principais, a Análise de Agrupamento e a Análise de Correlação 
Canônica. 

ii) A Regressão Logística, a Análise Fatorial e a Análise de Correlação Canônica. 

iii) A Análise de Componentes Principais, a Análise Fatorial e a Análise de Correlação Canônica. 

iv) A Análise Discriminante, a Análise de Agrupamento e a Regressão Logística. 
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v) A Regressão Múltipla, a Regressão Logística e a Regressão Não Linear. 

  

  

1132) Seja Y uma variável qualitativa binária. Selecionou-se uma amostra aleatória simples, de tamanho 
16, Y1 , Y2 , ..., Y16 , para se estudar uma característica tal que. Sabe-se que ocorreram 10 sucessos. A 
variância dessa amostra é 

i) 0,22 

ii) 0,25 

iii) 0,32 

iv) 0,35 

v) 0,42 

  

1133) Considere as afirmações abaixo relativas à Análise Multivariada. 

I. A análise de correspondência permite estudar associação entre variáveis qualitativas. 

II. Na análise discriminante a variável dependente deve ser métrica. 

III. Na análise de regressão múltipla uma forma de identificar colinearidade entre as variáveis 

independentes é examinar as correlações entre essas variáveis. 

IV. Na análise de conglomerados, as técnicas hierárquicas exigem que o usuário identifique previamente o número 
de grupos desejado, mas essa exigência não prevalece nas técnicas não hierárquicas. 

Está correto o que se afirma apenas em 

i) I. 

ii) I e III. 

iii) I, II e III. 

iv) II e IV. 

v) III e IV. 

 

1134) Considere as seguintes afirmações relativas às técnicas de Análise Multivariada. 
I. A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística para analisar a relação entre uma única variável 

independente e várias variáveis dependentes. 

II. Uma das medidas de similaridade usadas na Análise de Agrupamentos é a distância de Minkowsky, 
que tem como caso particular a distância Euclidiana. 

III. Na análise discriminante a variável dependente é métrica e a independente é categórica. 

IV. Na análise de correlação canônica a ideia básica é resumir a informação de um conjunto de variáveis-
resposta em uma combinação linear, sendo que a escolha dos coeficientes dessa combinação é feita 
tendo como critério a minimização da correlação entre os conjuntos de variáveis respostas. 

Está correto o que consta APENAS em 

i) II. 

ii) IV. 

iii) I e III. 
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iv) II e IV. 

v) I, II e III. 

  

1135) Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada: Na análise fatorial, a rotação varimax, que 

não é ortogonal, tem por objetivo maximizar a variância das cargas fatoriais. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1136) Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada: No método de agrupamento por k-médias, a 
probabilidade de que a configuração inicial seja próxima do resultado final do agrupamento é 
aproximadamente igual a 1. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

 

1137) Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada: No agrupamento hierárquico, o critério 
denominado complete-linkage consiste em atualizar as distâncias entre dois grupos recém-agrupados como 
sendo o valor mínimo entre eles. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

 

1138) Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada: Na análise discriminante por meio do escore 
de Fisher, convencionou-se que os dados seguem distribuição normal. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

 

1139) Julgue o item a seguir, relativo à análise multivariada: No método de agrupamento por k-médias, 
a probabilidade de que a configuração inicial seja próxima do resultado final do agrupamento é 
aproximadamente igual a 1. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

 

1140) Considere as seguintes afirmações: 

I. A análise fatorial é, geralmente, aplicada sobre variáveis métricas, apesar de existirem métodos 
especiais para o emprego dessa técnica a variáveis dicotômicas.  

II. Na análise discriminante, a variável dependente deve ser não métrica e as variáveis independentes 
devem indicar diferenças entre, pelo menos, dois grupos. 

III. A análise de correspondência não é adequada para pesquisa aleatória e não é sensível a observações 

atípicas. 

IV. Na análise de agrupamentos, as medidas de similaridade mais utilizadas são as correlacionais. 
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Está correto o que consta APENAS em 

i) IV. 

ii) I e II. 

iii) I, II e IV. 

iv) II, III e IV 

v) I, II e III. 

  

1141) Para avaliar o desempenho do transporte público por ônibus em determinada cidade, realizou-se 
um estudo estatístico mediante o uso de técnicas de análise multivariada de dados. Por meio desse estudo, 
foram identificados os grupos (homogêneos) de usuários, considerando-se a satisfação global dos serviços 
de transporte público, assim como os principais fatores que influenciam na opinião sobre esses serviços. 
O estudo identificou, por exemplo, aspectos como confiabilidade, segurança, tarifa e locais de parada 
como os mais importantes para se discriminar os usuários 
insatisfeitos daqueles que se consideram satisfeitos. No que se refere aos métodos estatísticos de análise 
multivariada empregados na situação descrita acima, julgue o seguinte item. Empregando-se a análise 
discriminante, é possível separar estatisticamente os usuários insatisfeitos daqueles que se consideram 
satisfeitos, com base nas características do usuário. Essa técnica é uma forma especializada de regressão 
em que se ajusta a probabilidade de um indivíduo pertencer a um grupo ou a outro grupo com base no 
seu perfil (como, por exemplo, idade, gênero, renda e escolaridade). 

i) Certo 

ii) Errado 

 

1142) A respeito das medidas de similaridade e dissimilaridade no âmbito da teoria de análise de 

agrupamentos (cluster), considere as seguintes afirmativas. 

1. A distância de Minkowsky entre dois pontos Xl e Xk é muito mais afetada pela presença de valores 
discrepantes na amostra do que a distância euclidiana. Para λ = 1, a distância de Minkowsky é conhecida 
como city-block ou Manhattan. 

2. O coeficiente de concordância positiva é definido como o número de pares realmente concordantes 
em relação ao número total de pares. Quanto maior o seu valor, maior é a concordância entre os 
elementos comparados, razão pela qual é um índice de similaridade. 

3. A distância euclidiana média revela que, quanto menor o valor da distância, maior será a similaridade 

dos elementos comparados; portanto é um índice de discordância ou de dissimilaridade. 

4. O coeficiente de Jaccard tem o mesmo objetivo que o coeficiente de concordância positiva. A diferença 
é que a proporção de pares concordantes é calculada em relação ao número total de pares, excluindo-se 
os pares do tipo (0 0). 

Assinale a alternativa correta. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1143) Acerca da Análise Multivariada, considere:  
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I. Na análise fatorial, o critério varimax é um método de rotação fatorial ortogonal para se conseguir uma 
estrutura fatorial simplificada.  

II. O princípio subjacente da análise de correlação canônica é desenvolver uma combinação linear de 
cada conjunto de variáveis, dependentes e independentes, visando minimizar a correlação entre os dois 
conjuntos. 

 III. A análise de correspondência acomoda tanto dados não métricos quanto relações não lineares.  

IV. A análise discriminante é apropriada quando a variável dependente é categórica e as variáveis 
independentes são métricas.  

Está correto o que consta APENAS em 

i) I e IV. 

ii) II e III. 

iii) I, II e III. 

iv) II e IV. 

v) I, III e IV. 

  

1144) O modelo de análise fatorial representa a estrutura de covariância entre muitas variáveis aleatórias 
X´ = [X 1, X 2, ∙∙∙, Xp], através de poucas variáveis não observáveis F´ = [F 1, F 2, ∙∙∙, Fm] também 
conhecidas como fatores, construtos ou fatores comuns. Sendo E(X) = μ e V(X) = Σ, o modelo fatorial 
é expresso por X – μ = LF + ε. A matriz L pxm é conhecida como matriz das cargas fatoriais e seus 
elementos, l ij, carga da variável i no fator j e as variáveis aleatórias F e εm + p são não observáveis. 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(  ) No modelo fatorial ortogonal, as variáveis não observáveis F e ε são independentes, E(F) = 0, V(F) 
= E(F´F) = I, E(ε) = 0, V(ε) = E(ε´ε) = Ψ. A matriz Ψ é não diagonal, V(X) = Σ = L´L + Ψ e Cov (X, 
F) = L. 

(  ) Um método de estimação para as cargas do modelo fatorial ortogonal é através de componentes 
principais, onde se utiliza a decomposição espectral da matriz Σ. 

(  ) Para se utilizar o método de máxima verossimilhança para estimar as cargas, é acrescida a suposição 
de que F e ε têm distribuição normal multivariada. As comunalidades (elementos da diagonal LL´) têm 
como estimadores a proporção da variância total estimada pelo particular fator. 

(   ) Para melhorar a explicação do modelo fatorial, sem alterar a ortogonalidade dos fatores, muitas vezes, 
usase uma transformação ortogonal das cargas fatoriais, que, consequentemente, transforma os fatores. 
Esse procedimento é conhecido como rotação fatorial. 

(   ) Dependendo da natureza dos dados, os fatores não precisam ser ortogonais. Assim, para melhorar a 
explicação do modelo fatorial, pode-se utilizar a rotação oblíqua, onde cada variável é expressa em termos 
de um número máximo de fatores. 

  A sequência está correta em 

i) V, V, V, F, F 

ii) F, V, V, F, V 

iii) F, V, V, V, F 

iv) V, F, V, V, F 

v) V, V, V, V, V 
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1145) Se, na análise de componentes principais, fossem utilizadas 5 variáveis quantitativas, então, a técnica 
geraria, no máximo, 3 componentes, se essas 
correspondessem a, pelo menos, 95% da variância explicada. 
 

i)  Certo 

ii)  Errado 

 

1146) A análise fatorial é uma técnica multivariada que busca identificar um número pequeno de fatores 
capazes de representar relações entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas. Com base na teoria de 
análise fatorial, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. 

i) O teste de Bartletts pode ser usado para testar a hipótese de que a matriz de correlação é uma 
matriz identidade; quando o valor da estatística do teste de Bartletts é grande e o nível de 
significância é pequeno, é provável que a matriz de correlação da população possa ser considerada 
a matriz identidade. 

ii) Se as correlações entre as variáveis forem altas, é improvável que essas variáveis compartilhem 
fatores comuns. 

iii) O coeficiente de correlação múltipla entre uma variável e todas as outras variáveis é também um 
indicador da força da associação linear entre as variáveis e os fatores, denominado de autovalor 
na matriz contraimagem. 

iv) Se os fatores obedecem ou não à suposição de ortogonalidade, as cargas fatoriais são coeficientes 
de regressão padronizados em uma equação de regressão múltipla na qual a variável original de 
interesse no estudo é a variável dependente e os fatores são variáveis independentes. 

v) Em uma análise fatorial, para selecionar os fatores que permanecerão na análise, o autovalor 
associado a um determinado fator deve ser pequeno para garantir significância. 

  

1147) Considere a aplicação da técnica das componentes principais com o objetivo de reduzir a dimensão 
de um conjunto de dados constituído de p variáveis. Considere, ainda, supondo que os autovalores da 
matriz das correlações entre essas variáveis sejam tais que λ2 = λ3 = ... = λp = 1-ρ em que ρ representa 
uma medida de correlação. Nessa situação, considerando-se p =10, é correto afirmar que ρ < 0,75. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1148) Considere as seguintes afirmações. 
 
I. Na análise de componentes principais a informação contida em um vetor aleatório 
p-dimensional é substituída pela informação contida num vetor aleatório q-dimensional 
II. O escalonamento multidimensional é uma técnica matemática apropriada para representar n 
elementos num espaço de dimensão menor que o original, levando-se em consideração a similaridade 
que os elementos têm entre si. 
III. Na análise de agrupamentos nenhuma variável é definida como dependente ou independente. 
 
Dentre as afirmações acima são verdadeiras apenas. 

i) I. 

ii) II. 
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iii) III. 

iv) I e II. 

v) II e III. 

 

1149) Muito utilizada em análise fatorial, a rotação varimax é ortogonal, ou seja, os fatores rotacionados 

não são correlacionados. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1150) A análise discriminante constitui técnica multivariada que permite classificar os objetos que formam 
um conjunto de dados e, com base nela, é possível segmentar um conjunto de objetos em k grupos 
homogêneos sem se dispor de uma informação a priori acerca da alocação desses objetos nesses grupos. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1151) A análise de componentes principais é uma técnica da análise multivariada que permite formar 
um ranking dessas escolas com base nesses dados. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1152) A análise discriminante é técnica multivariada equivalente a um modelo de regressão linear múltiplo. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1153) As medidas de similaridade usadas na ana´lse estatística multidimensional de Canberra,  

 

e de Czekanowski,  

 

podem ser aplicadas nas situações em que – ∞ < xi, yi < + ∞. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1154) Relativamente à Análise Multivariada de Dados, considere. 

I. Na análise discriminante, uma suposição para a determinação da função discriminante é a de 
normalidade multivariada das variáveis independentes. 

II. A análise de correspondência não é sensível a observações atípicas, como outliers. 
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III. A escalagem multidimensional se baseia em distâncias euclidianas em projeção plana entre variáveis. 

 
É correto o que consta apenas em 

i) I. 

ii) III. 

iii) II e III. 

iv) I e II. 

v) I e III. 

  

1155) A técnica de componentes principais pode ser utilizada para se diagnosticar multicolinearidade em 
problemas de regressão linear. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1156) Quanto se refere a algumas técnicas de Análise Estatística Multivariada, é incorreto afirmar. 

i) Na análise de componentes principais, a informação contida em um vetor de p-variáveis aleatórias 
originais é substituída pela informação contida em q (q < p) componentes principais não 
correlacionadas. 

ii) A análise fatorial é uma técnica multivariada para se examinar exclusivamente relações geométricas 
do cruzamento de variáveis categóricas ordinais. 

iii) A análise de Agrupamentos tem como objetivo dividir os elementos da amostra, ou população, 
em grupos, de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si, 
com respeito às características que neles foram medidas. 

iv) O objetivo principal da análise de componentes principais é o de explicar a estrutura de variância 
e covariância de um vetor aleatório, composto por n variáveis aleatórias, através da construção de 
combinações lineares das variáveis originais. 

v) As técnicas de conglomerados hierárquicas são utilizadas em análise exploratória de dados, com o 
intuito de identificar possíveis agrupamentos e o valor provável do número de grupos. 

  

1157) No dendograma, nota-se que idade e tempo foram as variáveis mais relevantes. Porém, saldo 
médio e salário foram mais relevantes na análise de componentes principais. Isso enfatiza que os 

propósitos das análises são diferentes, conduzindo a conclusões diferentes. 

i)  Certo 

ii)  Errado 

  

1158) O segundo componente principal representa o antagonismo entre saldo e salário versus tempo e 
idade. 

i)  Certo 

ii)  Errado 
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1159) Considere as seguintes afirmações relativas às técnicas de Análise Estatística  Multivariada. 
I. Na análise de correspondência usa-se como medida de similaridade a distância Euclidiana média. 

II. O objetivo principal da análise de componentes principais é o de explicar a estrutura de variância e 
covariância de um vetor aleatório, composto por n variáveis aleatórias, através da construção de 
combinações lineares das variáveis originais. 

III. O escalonamento dimensional é uma técnica matemática apropriada para representar graficamente n 
elementos num espaço de dimensão menor que o original, tendo-se em consideração a distância ou 
similaridade que os elementos têm entre si. 

IV. Na análise de agrupamentos, uma medida de similaridade que pode ser utilizada é a 
distância Euclidiana. 
 
Dentre essas afirmações citadas são verdadeiras somente. 

i) II, III e IV. 

ii) I, II e III. 

iii) II e IV. 

iv) I, III e IV. 

v) I, II e IV. 

 
1160) Uma das técnicas de Análise Multivariada é a análise por componentes principais. Dada a matriz 
de covariâncias do vetor aleatório X' = (X1, X2, X3), os resultados da análise de componentes principais 

foram os seguintes. 

Componente     Autovalor     Percentagem da variância     Percentagem Acumulada 

         1                 5,813                       69,095                                     69,095 

         2                 2,350                       27,933                                     97,028 

         3                 0,25                           2,971                                   100,000 

Variável     Autovetor 1     Autovetor 2     Autovetor 3 

    X1              -0,39                 0,0                 0,89 

    X2               0,95                 0,0                 0,40 

    X3               0,00                 1,0                 0,0 

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta a primeira componente principal. 

 

i) Y1 = - 0,39X1 + 0,95X2 

ii) Y1 = -0,39X1 + 0,89X2 

iii) Y1 = 5,813X1 + 2,350X2 + 0,25X3 

iv) Y1 = -0,39X1  

v) Y1 = -2,267X1 + 2,232X2 
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1162) Dentre os métodos estatísticos multivariados tem-se um dos métodos considerado mais simples de 
aplicação conhecido como Análise de Componentes Principais (ACP). Quanto ao objetivo desta técnica 

de análise de dados, pode-se afirmar. 

i) A partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar combinações 
não lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam não correlacionados na ardem de 
sua importância, e que descrevam a variação nos dados. 

ii) A partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar combinações 
não lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam correlacionados na ardem de sua 
importância, minimizando a variância, e que descrevam a variação nos dados. 

iii) A partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar combinações 
lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam não correlacionados na ardem de sua 
importância, miximizando a variância e que descrevam a variação nos dados. 

iv) A partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar combinações 
lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam correlacionados na ardem de sua 
importância, e que descrevam a variação nos dados. 

v) A partir de uma base de p variáveis X1, X2,...,Xp o método tem por objetivo encontrar combinações 
não lineares de modo a produzir indíces Z1, Z2,...,Zp, que sejam não correlacionados na ardem de 
sua importância, e que descrevam a variação nos dados. 

 
1163) No estudo da análise multivariada, existe uma técnica para análise de dados que tem como objetivo 
dividir os elementos da amostra, ou população, em grupos de forma que os elementos pertencentes a um 
mesmo grupo sejam similares entre si com respeito às variáveis que neles foram medidas, e os elementos 
em grupos diferentes sejam heterogêneos com relação a essas mesmas características. 

Essa técnica denomina-se análise. 

i) De correlação canônica. 

ii) Fatorial. 

iii) De componentes principais. 

iv) De agrupamentos (cluster). 

v) Discriminante. 

 

1164) Algumas análises podem ser realizadas na aplicação de métodos estatísticos multivariados, sendo 
que existem alguns testes para comparar os vetores de médias de várias amostras multivariadas, com 
exceção do(a): 

i) Teste de Van Valen. 

ii) Traço de Lawley Hotteling. 

iii) Teste Lambda de Wilks. 

iv) Estatística Traço de Pillai. 

v) Teste da Maior Raiz de Roy. 

 
 

1165) Qual método de previsão de Séries Temporais deve ser utilizado quando temos tendência e 
sazonalidade presentes nos dados? 
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i) Decomposição. 

ii) Média Móvel. 

iii) Alisamento exponencial simples. 

iv) Alisamento exponencial duplo. 

v) Análise de tendência com regressão linear. 

 

1166) Considere a série temporal de seis itens de números de sinistros a pagar no mês a seguir: { 200, 
210, 205, 217, 207, 203, 209 }. Usando o método de previsão de médias móveis de dois pontos de dados, 
o valor para a projeção do oitavo item de dado é igual a: 

i) 200. 

ii) 203. 

iii) 242. 

iv) 207. 

v) 206. 

 

1167) Em uma empresa de determinado ramo de atividade, utilizando o método de regressão linear, 
obteve-se a equação de tendência (T) da série temporal abaixo. Os dados apresentam 10 observações da 
série temporal Y, que representa o faturamento de uma empresa, em milhões de reais. Supõe-se que essa 
série é composta apenas de uma tendência T e um ruído branco de média zero e variância constante. 

 

A tendência apresenta a forma T = a + bt, em que a e b foram obtidos usando o método dos mínimos 
quadrados. Considerando a equação obtida, tem-se que o acréscimo no faturamento do ano t, com t > 
1, para o ano (t + 1) é, em milhões de reais, de. 

i) 1,2. 

ii) 1,5. 

iii) 0,6. 

iv) 2,4. 

v) 1,8. 

 

1168) Considere os dados mensais (em milhares) de passageiros aéreos nos EUA, de 1949 a 1960. 
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Observando a série temporal, é possível afirmar que. 

i) A crise econômica no final de 1958 causou uma grande queda no número de passageiros. 

ii) Entre 1954 e 1955, todos os meses houve mais de 200 mil passageiros. 

iii) A partir de 1960 todos os meses houve mais de 400 mil passageiros. 

iv) A série não apresenta um comportamento sazonal. 

v) O ano de 1956 é o único que tem um mês com mais de 400 mil passageiros e outro mês com 
menos de 300 mil passageiros. 

  

1169) Analisando as vendas trimestrais realizadas pela empresa Gama no período de 2016 a 2018, obteve-
se a equação da tendência utilizando o método dos mínimos quadrados com base nestas 12 observações, 
ou seja, Xt = 10 + 1,5 t, em que X corresponde às vendas trimestrais (em milhões de reais) e t = 1 

representa o primeiro trimestre de 2016, t = 2 representa o segundo trimestre de 2016 e assim por diante. 

 

  

A previsão das vendas para o segundo trimestre de 2020, levando em conta o movimento sazonal do 
período e considerando o modelo multiplicativo, é igual, em milhões de reais, a. 

i) 11,1. 

ii) 12,6. 

iii) 12,0. 

iv) 11,5 

v) 11,8. 

 
 

1170) Após uma análise sobre a série de tempo que reflete o volume de recursos envolvidos nos feitos 
em que a Defensoria Pública atua, verificou-se a existência de um processo do tipo MA(2). 
Adicionalmente, estimou-se essa equação que modela a série sendo dada por: yt = k + 0,4·εt-2 + 0,2 · εt-

1 + εt, onde K é uma constante e εt um ruído branco, E(εt) = 0 e E(εt
2) = σ2. 
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i) A média do processo é dada por    
𝐾

(1−0,4−0,2)
; 

ii) A variância do processo é dada por Var(yt) = 0,20σ2 ; 

iii) se as raízes do polinômio 0,4D2 + 0,2D + 1 estiverem fora do círculo unitário, o processo será 
estacionário; 

iv) A correlação entre yt e yt-2 é igual a 0,4 · σ2; 

v) A correlação entre yt e yt-1 é igual a 7/30. 

 

1171) Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal determinístico com 
período 12, com µt sendo uma função determinística periódica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, 

pode ser apropriado considerar que. 

i) µt em Zt como um processo estocástico que satisfaz (1-B12) µt = Yt, em que Yt é um processo 
estacionário. 

ii) µt em Zt como um processo não estocástico que satisfaz (1-B12) µt = Yt, em que Yt é um processo 
estacionário. 

iii) µt em Zt como um processo não estocástico que satisfaz (1-B12) µt = Yt, em que Yt é um processo 
não estacionário. 

iv) µt em Zt como um processo estocástico que satisfaz (1-B12) µt = Yt, em que Yt é um processo não 
estacionário. 

v) µt uma função determinística periódica portanto não satisfaz (1-B12) µt = 0 

 

1172) Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de 
Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante para identificar processos ARIMA (p,d,q). 
Neste sentido, para um modelo ARMA (p,q) pode-se afirmar que FAC paresenta a seguinte característica 
específica. 

i) Tem FAC finita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o “lag” 
p+q. 

ii) Apresenta FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após 
o “lag” p-q. 

iii) Tem FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o 
“lag” q. 

iv) Apresenta FAC finita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o 
“lag” p+q. 

v) Apresenta FAC infinita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após 
o “lag” q-p. 

 

1173) Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam 
dependência serial. Quanto aos modelos Box & Jenkins, marque o item incorreto. 

i) As metodologias de modelos Box & Jenkins buscam capturar a estrutura de dependência entre os 
valores observados, restando uma série de resíduos com um comportamento aleatório com valor 
esperado igual a zero. 

ii) Os modelos Box & Jenkins analisam séries temporais estacionárias, buscando identificar algum 
padrão que ajude entender o comportamento da série. 
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iii) A identificação do modelo representativo seguindo esta metodologia ocorre com base em 
autocorrelações e correlações parciais para as séries estacionárias. 

iv) Podem ser realizados testes de Raiz Unitária: Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller Aumentado 
(ADF), Phillips e Perron (PP), Dickey-Pantula; sendo que quando a série temporal possui Raiz 
Unitária ela é definida como Não Estacionária. 

v) Na escolha do melhor modelo para explicar o comportamento da série de dados, pode ser utilizado 
o critério Akaike e o critério Schwarz. Quanto maiores forem os valores destes critérios em um 
determinado modelo analisado, melhor será o referido modelo. 

 

1174) No momento da identificação dos modelos Box & Jenkins para séries temporais, são utilizados os 
padrões gerados nos correlogramas para a escolha das especificações funcionais destes modelos. Desta 
maneira, marque o item abaixo que apresenta o possível modelo relacionado ao seguinte fato: o 
correlograma tem padrão de redução exponencial, assim como o seu correlograma parcial. 

i) Autoregressivo – AR(1) 

ii) Autoregressivo – AR(2) 

iii) Média Móvel – MA(1) 

iv) Média Móvel – MA(2) 

v) Autoregressivo com Média Móvel – ARMA (1,1) 

 

1175) Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + εt + 0,5εt-1, em que εt é um processo de 
ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações 
ρ1 e ρ2 são, respectivamente. 

i) ρ1 = 0,50 e ρ2 = 0,25. 

ii) ρ1 = 0,25 e ρ2 = 0,10. 

iii) ρ1 = 0,50 e ρ2 = 0,00. 

iv) ρ1 = 0,40 e ρ2 = 0,16. 

v) ρ1 = 0,40 e ρ2 = 0,00. 

 

1175) Considerando a decomposição clássica da série (Yt) em tendência (Tt), sazonalidade (St) e 
componente aleatório (Et), assinale a alternativa correta. 

i) Para avaliar a tendência nessa série através de médias móveis, deve-se usar médias móveis de 
ordem três para não haver muitas perdas nas extremidades e garantir a eliminação da sazonalidade. 

ii) Na decomposição clássica, a avaliação dos efeitos ou dos índices sazonais deve ser realizada antes 
de se avaliar a tendência. 

iii) Como as variações em torno da tendência aumentam de magnitude com o valor de Y t, é melhor 
considerar o modelo multiplicativo: Yt = Tt x St x Et. 

iv) Como a tendência é linear, é melhor considerar o modelo aditivo: Yt = Tt + St + Et. 

v) A sazonalidade pode ser avaliada por médias móveis apropriadas. 
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FORMULÁRIO 

 

1) 𝑋 =
∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
    

2) MEDIANA: 

- Se “n” é ímpar:       𝑀𝑑 = 𝑋
[
𝑛+1

2
]
 

 

- Se  “n”   é   Par:      𝑀𝑑 =
𝑋
[
𝑛
2
] +
𝑋
[
𝑛
2
+1]

2
 

 

3) 𝑠2 =
∑𝑋𝑖2−

(∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛

𝑛−1
 

 

4) 𝑠 = √𝑠2 

5) 𝑆(𝑋) =
𝑠

√𝑛
  

 

6)𝐶. 𝑉.=
𝑆

𝑋
100 (%) 

 

7)𝑃(𝑋 = 𝑋𝑖) =
𝒎

𝒏
 

 

8)𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 
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9) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

 

 10) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵) 

 

 11) 𝑃[𝐴/𝐵] =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
 

 12) ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) = 1
𝑛
𝑖=1  

 

𝑃(𝐴𝑐) = 1 − 𝑃(𝐴) 

𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) −  𝑃(𝐴 ∩  𝐵) 

𝑃(𝐴 ∪  𝐵)  =  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵), quando A e B forem mutuamente exclusivos. 

𝑃(𝐴 ∪  𝐵 ∪  𝐶)  

=  𝑃(𝐴)  +  𝑃(𝐵) +  𝑃(𝐶)  −  𝑃(𝐴 ∩  𝐵)  −  𝑃(𝐴 ∩  𝐶)  −  𝑃(𝐵 ∩  𝐶)  +  𝑃(𝐴 

∩  𝐵 ∩  𝐶) 

 

𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) = 𝑐𝑥
𝑛𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥 =

𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥 

onde 𝑥 =  {0,1,2, . . . , 𝑛} e 𝐶𝑥
𝑛 =

𝑛!

𝑥!(𝑛−𝑥)!
  sendo 𝑝 +  𝑞 =  1,  𝑞 =  1 − 𝑝, e   𝐸(𝑋)  =  𝑛. 𝑝, 

𝑉𝑎𝑟(𝑋)  =  𝑛. 𝑝. 𝑞 e D.P. = x = √𝑛. 𝑝. 𝑞. 

 

2)   𝒑 (𝑿 = 𝒙𝒊) =
(𝝀𝑿)(𝒆−𝝀)

𝑿!
 , onde 𝑒 =  2,71828, sendo 𝑥 =  {0,1,2, . . . ,}. 

 

3)    ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) = 1
𝑛
𝑖=1      
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𝑬(𝑿) = ∑𝑿𝒊. 𝑷(𝑿𝒊)

𝒏

𝒊=𝟏

 

 

 

2)   𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) = 𝑐𝑥
𝑛𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥 =

𝑛!

𝑥!(𝑛−𝑥)!
𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥 , onde 𝑥 =  {0,1,2, . . . , 𝑛} e 𝐶𝑥

𝑛 =
𝑛!

𝑥!(𝑛−𝑥)!
  sendo 𝑝 +

 𝑞 =  1,  𝑞 =  1 − 𝑝. 

3)   𝒑 (𝑿 = 𝒙𝒊) =
(𝝀𝑿)(𝒆−𝝀)

𝑿!
 , onde 𝑒 =  2,71828, sendo 𝑥 =  {0,1,2, . . . ,}. 

𝑃 [𝑋 − 𝑍
(
𝛼
2
)
.
𝜎

√𝑛
≤  𝜇   ≤ 𝑋 + 𝑍

(
𝛼
2
)
.
𝜎

√𝑛
] = 1 − 𝛼 

         

𝑃 [�̄� − 𝑡
(𝑣; 

𝛼
2
)

𝑆

√𝑛
≤ 𝜇 ≤ �̄� + 𝑡

(𝑣; 
𝛼
2
)

𝑆

√𝑛
] = 1 − 𝛼 

 

𝑃 (𝐷 − 𝑡
(𝑣;
𝛼
2
)

𝑆𝐷

√𝑛
≤ 𝜇𝐷 ≤ 𝐷 + 𝑡(𝑣;𝛼

2
)

𝑆𝐷

√𝑛
) = 1 − 𝛼

 

𝑃 [(�̄�1 − �̄�2) − 𝑧(𝛼
2
)
√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2
≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ (�̄�1 − �̄�2) + 𝑧(𝛼

2
)
√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2
] = 1 − 𝛼 

 

𝑃 [(�̄�1 − �̄�2) − 𝑡(𝑣; 𝛼
2
)
𝑆𝑃√

1

𝑛1
+
1

𝑛2
≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ (�̄�1 − �̄�2) + 𝑡(𝑣; 𝛼

2
)
𝑆𝑃√

1

𝑛1
+
1

𝑛2
] = 1 − 𝛼 
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𝑃 (
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒𝑠𝑢𝑝2
≤ 𝜎 ≤

(𝑛 − 1)𝑆2

𝜒𝑖𝑛𝑓
2 ) = 1 − 𝛼 

𝑃(
𝑆1
2

𝑆2
2 ⋅

1

𝐹
(𝑣1,v2;

𝛼
2
)
 
≤
𝜎1
2

𝜎2
2 ≤

𝑆1
2

𝑆2
2 ⋅ 𝐹(𝑣2,v1;

𝛼
2
)
) = 1 − 𝛼 

𝑃 (𝑓 − 𝑧
(
𝛼
2
)
√
𝑓(1 − 𝑓)

𝑛
≤ 𝑝 ≤ 𝑓 + 𝑧

(
𝛼
2
)
√
𝑓(1 − 𝑓)

𝑛
) = 1 − 𝛼 

 

𝑃 [(�̄�1 − �̄�2) − 𝑡(𝑣; 𝛼
2
)
√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ (�̄�1 − �̄�2) + 𝑡(𝑣; 𝛼

2
)
√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
] = 1 − 𝛼 

 

𝑃 [(�̂�1 − �̂�2) − 𝑧(𝛼
2
)
√
�̂�1�̂�1
𝑛1

+
�̂�2�̂�2
𝑛2

≤ 𝑝1 − 𝑝2 ≤ (�̂�1 − �̂�2) + 𝑧(𝛼
2
)
√
�̂�1�̂�1
𝑛1

+
�̂�2�̂�2
𝑛2

] = 1 − 𝛼 

 

√𝑛 =
𝑍
(
𝛼
2
)
. 𝜎(𝑋)

𝑒
∴ (√𝑛)

2
= (

𝑍
(
𝛼
2
)
. 𝜎(𝑋)

𝑒
)

2

∴ (√𝑛)2 = (
𝑍
(
𝛼
2
)
. 𝜎(𝑋)

𝑒
)

2

 

𝑛 =

𝑍
(
𝛼
2
)

2 . 𝜎(𝑋)
2

𝑒2
=

𝑍
(
𝛼
2
)

2 . 𝑆(𝑋)
2

𝑒2
 

𝑛` =
𝑛0

1 +
𝑛0 − 1
𝑁

 

√𝑛 =
𝑡
(𝑉; 

𝛼
2
)
. 𝑆(𝑋)

𝑒
∴ (√𝑛)

2
= (

𝑡
(𝑉; 

𝛼
2
)
. 𝑆(𝑋)

𝑒
)

2

∴ (√𝑛)2 = (
𝑡
(𝑉; 

𝛼
2
)
. 𝑆(𝑋)

𝑒
)

2

 

𝑛 =
𝑡
(𝑉; 

𝛼
2
)
. 𝑆(𝑋)

2

𝑒2
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𝑒 = 𝑍
(
𝛼
2
)
. √
�̂�(1 − �̂�)

𝑛
= 𝑍

(
𝛼
2
)
. √
�̂�(�̂�)

𝑛
= 𝑍

(
𝛼
2
)
.
√�̂�. �̂�

√𝑛
 

𝑒√𝑛 = 𝑍(𝛼
2
)
.
√�̂�. �̂�

√𝑛
√𝑛 ∴ 𝑒√𝑛 = 𝑍(𝛼

2
)
. √�̂�. �̂� ∴

𝑒√𝑛

𝑒
=
𝑍
(
𝛼
2
)
. √�̂�. �̂�

𝑒
 

√𝑛 =
𝑍
(
𝛼
2
)
. √�̂�. �̂�

𝑒
∴ (√𝑛)2 = (

𝑍
(
𝛼
2
)
. √�̂�. �̂�

𝑒
)

2

∴ 𝑛 =

𝑍
(
𝛼
2
)

2 . �̂��̂�

𝑒2
 

𝑛 =

𝑍
(
𝛼
2
)

2 . �̂��̂�

𝑒2
=

𝑍
(
𝛼
2
)

2

𝑒2
. 𝑃(1 − 𝑃) 

 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

 

𝑛 =
𝑍2�̂��̂�𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2�̂��̂�
 

 

𝑡𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
𝑋 − 𝜇0

𝑠

√𝑛

      , 𝑣 =  𝑛 −  1 

 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
𝑋  − 𝜇0

𝜎

√𝑛

 

 

 

𝑇𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1 −𝑋2)−(𝜇1  − 𝜇2)

𝑆𝑃√
1

𝑛1
+
1

𝑛2

, onde, 
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𝑆𝑃  =  √
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
, 𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1  − 𝑋2) − (𝜇1   − 𝜇2)

√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2

 

𝜒𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸
2  =  

∑ (𝑓𝑜  − 𝑓𝑒)
2𝑘

𝑖=1

𝑓𝑒
 

 

�̂�  =  𝑌  − −�̂�𝑋 

 �̂�  =  
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 −∑ 𝑋𝑖∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

𝑛
𝑛
𝑖=1

  

𝑍  = 
(𝑋  − −𝜇)

𝜎
 

𝑡𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
𝑋  − 𝜇0

𝑠

√𝑛

, 𝑣 =  𝑛 −  1 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
𝑋  − 𝜇0

𝜎

√𝑛

 

 

𝑇𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1 −𝑋2)−(𝜇1  − 𝜇2)

𝑆𝑃√
1

𝑛1
+
1

𝑛2

, onde, 
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𝑆𝑃  =  √
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
, 𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1  − 𝑋2) − (𝜇1   − 𝜇2)

√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2

 

 

𝜒𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸
2  =  

∑ (𝑓𝑜  − 𝑓𝑒)
2𝑘

𝑖=1

𝑓𝑒
 

 

𝑡𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
𝑋 − 𝜇0

𝑠

√𝑛

 , com 𝑉 =  𝑛 –  1 G.L. 

 

 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
𝑋 − 𝜇0

𝜎

√𝑛

,   𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
�̂�−𝑃𝑂

√𝑃𝑂(1−𝑃𝑂)
𝑛

,   �̂�  =  
𝑋

𝑛
 

 

𝑇𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1 −𝑋2)−(𝜇1  − 𝜇2)

𝑆𝑃√
1

𝑛1
+
1

𝑛2

 , 

Com 𝑉 =  𝑛1 +  𝑛2 –  2 G.L., onde 𝑆𝑃  =  √
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 . 

 



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 347 / 
/ 347 / 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1  − 𝑋2) − (𝜇1   − 𝜇2)

√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2

 

 

 

 

𝑍𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
(𝑋1  − 𝑋2) − (𝜇1   − 𝜇2)

√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2

 

 

𝑃 (𝑓 − 𝑧
(
𝛼
2
)
√
𝑓(1 − 𝑓)

𝑛
≤ 𝑝 ≤ 𝑓 + 𝑧

(
𝛼
2
)
√
𝑓(1 − 𝑓)

𝑛
) = 1 − 𝛼 

onde: f =  p̂  =  
𝑥

𝑛
,  f =  p̂ proporção de eventos sucesso na amostra, 𝑥 = número de eventos na 

amostra, e 𝑛 = número de elementos da amostra (tamanho da amostra). 

𝜒𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸
2  =  

∑ (𝑓𝑜  − 𝑓𝑒)
2𝑘

𝑖=1

𝑓𝑒
 

 

𝑆𝑄𝑋  =  ∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑋𝑖

2𝑛
𝑖=1 )

𝑛
,   𝑆𝑄𝑌  = ∑ 𝑌𝑖

2𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑌𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 

𝑆𝑃𝑋𝑌  = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
,   𝑋  = 

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
,  𝑌  = 

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
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�̂�𝑖  =   �̂�  + �̂�𝑋𝑖 ,    �̂�  =  𝑌  − −�̂�𝑋,     �̂�  =  
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 −∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖
2−

(∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

𝑛
𝑛
𝑖=1

 

 

𝑡𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
�̂� − 𝛽

𝑆(�̂�)
, com 𝑣 = 𝑛 − 2 G.L, onde  𝑆(�̂�)  =  

𝑆

√ ∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

𝑛
𝑛
𝑖=1

 

 

sendo   𝑆2  =  
(𝑆𝑄𝐷)

𝑛 − 2
  ,  𝑒 𝑆𝑄𝐷  =  𝑆𝑄𝑌  − 

(𝑆𝑃𝑋𝑌)2

𝑆𝑄𝑋
  ,  𝑆  =  √𝑆2 

𝑟2 =
�̂�. 𝑆𝑃𝑋𝑌

𝑆𝑄𝑌
100(%) =

�̂�2𝑆𝑄𝑋

𝑆𝑄𝑌
100 ⥂ (%) 

 

𝑃 (�̂� − 𝑡
(𝑣;
𝛼
2
)
. 𝑆(�̂�) ≤ 𝛼 ≤ �̂� + 𝑡

(𝑣;
𝛼
2
)
. 𝑆(�̂�)) = 1 − 𝛼 

 

𝑃 (�̂� − 𝑡
(𝑣;
𝛼
2
)
. 𝑆(�̂�) ≤ 𝛽 ≤ �̂� − 𝑡

(𝑣;
𝛼
2
)
. 𝑆(�̂�)) = 1 − 𝛼 

 

𝑃 (�̂�𝑖 − 𝑡(𝑣;𝛼
2
)
. 𝑆(�̂�𝑖) ≤ 𝑌𝑖 ≤ �̂�𝑖 + 𝑡(𝑣;𝛼

2
)
. 𝑆(�̂�𝑖)) = 1 − 𝛼 

 

 𝑟  =  
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 )

𝑛

√[∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1  −
(∑ 𝑋𝑖

2𝑛
𝑖=1 )

𝑛
[∑ 𝑌𝑖

2𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑌𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

𝑛
]]

, 
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𝑡𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸 =  𝑟 −−𝜌

√
(1 −𝑟2)
(𝑛 −2)

 , com  𝑣 =  𝑛 − 2 G.L. 

𝑆𝑄𝑋  =  ∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1  −
(∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
, 𝑆𝑄𝑌  =  ∑ 𝑌𝑖

2𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
, 

𝑆𝑃𝑋𝑌  = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1 )

𝑛
, 𝑋  = 

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, 𝑌  = 

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 

�̂�𝑖  =   �̂�  + �̂�𝑋𝑖 , �̂�  =  𝑌  − −�̂�𝑋,     �̂�  =  
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1 )

𝑛

∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1  −
(∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛

 

𝑡𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸  =  
�̂� − 𝛽

𝑆(�̂�)
, com 𝑣 = 𝑛 − 2 G.L, onde  𝑆(�̂�)  =  

𝑆

√ ∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1 )

𝑛
𝑛
𝑖=1

 

sendo   𝑆2  =  
(𝑆𝑄𝐷)

𝑛 − 2
  ,  𝑒 𝑆𝑄𝐷  =  𝑆𝑄𝑌  − 

(𝑆𝑃𝑋𝑌)2

𝑆𝑄𝑋
  ,  𝑆  =  √𝑆2 

 

𝑟2 =
(�̂�). (𝑆𝑃𝑋𝑌)

𝑆𝑄𝑌
100(%) =

�̂�2. 𝑆𝑄𝑋

𝑆𝑄𝑌
100(%) 

 𝑟  = 
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑌𝑗

𝑛
𝑗=1 )

𝑛

√ [∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1  −
(∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
] [ ∑ 𝑌𝑖

2𝑛
𝑖=1  −

(∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
]

=
𝑆𝑃𝑋𝑌

√𝑆𝑄𝑋.𝑆𝑄𝑌
, 

 

𝑡𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒 =
𝑟−𝜌

√
(1−𝑟2)

(𝑛−2)

=
𝑟−0

√1−𝑟2
. √𝑛 − 2 =

𝑟

√1−𝑟2
. √𝑛 − 2, com v = n - 2 G.L.  

�̂�0 =
∑𝑌

𝑛
= �̄� 

�̂�1 =
∑𝑥2

2. ∑ 𝑥1𝑌 − ∑𝑥2𝑌. ∑ 𝑥1𝑥2
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2
2 − (∑𝑥1𝑥2)

2
=
∑𝑥2

2. ∑ 𝑥1𝑦 − ∑𝑥2𝑦. ∑ 𝑥1𝑥2
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2
2 − (∑𝑥1𝑥2)

2
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�̂�2 =
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2𝑌 − ∑𝑥1𝑌.∑ 𝑥1𝑥2
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2
2 − (∑𝑥1𝑥2)2

=
∑𝑥2

2. ∑ 𝑥2𝑦 − ∑𝑥1𝑦.∑ 𝑥1𝑥2
∑𝑥1

2. ∑ 𝑥2
2 − (∑𝑥1𝑥2)2

 

 

Analogamente ao caso da regressão linear simples, podemos enfocar uma abordagem matricial que, a 

nosso ver, é mais simples e mais direta. No caso de duas variáveis independentes, para 𝑛 observações 

temos o seguinte: 

 

𝑋 = [

1  𝑋11  𝑋21
1  𝑋12  𝑋22
⋯   ⋯   ⋯
1  𝑋1𝑛  𝑋2𝑛

]; 𝛽 = [
𝑏0
𝑏1
𝑏2

]; 𝜀 = [

𝑒1
𝑒2
⋮
𝑒𝑛

]; 𝑦 = [

𝑌1
𝑌2
⋮
𝑌𝑛

] 

Considerando as variáveis centradas: 

𝑥1 = 𝑋1 − �̄�1  𝑒  𝑥2 = 𝑋2 − �̄�2 

E o modelo: 

𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀 

𝑉𝑎𝑟(�̂�0) =
𝜎2

𝑛
 

𝑉𝑎𝑟(�̂�1) =
∑𝑥2

2

∑𝑥1
2. ∑ 𝑥2

2 − (∑𝑥1𝑥2)2
. 𝜎1

2 

 

𝑉𝑎𝑟(�̂�2) =
∑𝑥1

2

∑𝑥1
2. ∑ 𝑥2

2 − (∑𝑥1𝑥2)2
. 𝜎2 
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Causas de Variação Graus de Liberdade Somas de Quadrados 

Regressão 𝑌/𝑥1𝑥2 𝑝 − 1 = 2 �̂�1∑𝑥1𝑌 + �̂�2∑𝑥2𝑌 

Resíduo 𝑛 − 𝑝 = 𝑛 − 3 Por diferença 

Total 𝑛 − 1 ∑𝑌
2

−
(∑𝑌)2

𝑛
 

 

 

𝑅𝑌𝑥1/𝑥2 =
𝑟𝑌𝑥1 − 𝑟𝑥1𝑥2 .  𝑟𝑌𝑥2

√(1 − 𝑟2𝑥1𝑥2)(1 − 𝑟2𝑌𝑥2)
 

 

e 

𝑅𝑌𝑥2/𝑥1 =
𝑟𝑌𝑥2 − 𝑟𝑥1𝑥2 .  𝑟𝑌𝑥1

√(1 − 𝑟2𝑥1𝑥2)(1 − 𝑟2𝑌𝑥1)
 

 

 

𝑅 =
∑𝑌�̂� −

∑𝑌∑ �̂�
𝑛

√[∑𝑌2 −
(∑𝑌)2

𝑛
] [∑ �̂�2 −

(∑ �̂�)
2

𝑛
]
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ALFABETO GREGO 

 
 

NOME DA LETRA 

  

SÍMBOLOS 

MAIÚSCULAS MINÚSCULAS 

Alfa   

Beta   

Gama   

Delta   

Epsilon   

Zeta   

Eta   

Téta   

Iota   

Capa   

Lambda   

Mu(mi)   

Nu(ni)   

Csi   

Omicron   

Pi   

Ró   

Sigma   

Tau   

Upsilon(ipsilon)   

Fi   

Chi(qui)   

Psi   

Omega   
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APÊNDICE 2 

 
Tabelas da distribuição de probabilidade binomial 

 

Tabela 2: Distribuição Binomial: Probabilidades binomiais 𝑃(𝑋 = 𝑥|𝑛, 𝑝) para valores 𝑛 =  1,2, . . . ,20;  𝑝 = 0,05;  0,1; . . . ;  0,95;  𝑋 = 0,1, . . . , 𝑛 

n=1 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,9500 0,9000 0,8000 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0500 

1 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 0,9500 

 

n=2 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,9025 0,8100 0,6400 0,4900 0,3600 0,2500 0,1600 0,0900 0,0400 0,0100 0,0025 

1 0,0950 0,1800 0,3200 0,4200 0,4800 0,5000 0,4800 0,4200 0,3200 0,1800 0,0950 

2 0,0025 0,0100 0,0400 0,0900 0,1600 0,2500 0,3600 0,4900 0,6400 0,8100 0,9025 
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n=3 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,8574 0,7290 0,5120 0,3430 0,2160 0,1250 0,0640 0,0270 0,0080 0,0010 0,0001 

1 0,1354 0,2430 0,3840 0,4410 0,4320 0,3750 0,2880 0,1890 0,0960 0,0270 0,0071 

2 0,0071 0,0270 0,0960 0,1890 0,2880 0,3750 0,4320 0,4410 0,3840 0,2430 0,1354 

3 0,0001 0,0010 0,0080 0,0270 0,0640 0,1250 0,2160 0,3430 0,5120 0,7290 0,8574 

 

n=4 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,8145 0,6561 0,4096 0,2401 0,1296 0,0625 0,0256 0,0081 0,0016 0,0001 0,0000 

1 0,1715 0,2916 0,4096 0,4116 0,3456 0,2500 0,1536 0,0756 0,0256 0,0036 0,0005 

2 0,0135 0,0486 0,1536 0,2646 0,3456 0,3750 0,3456 0,2646 0,1536 0,0486 0,0135 

3 0,0005 0,0036 0,0256 0,0756 0,1536 0,2500 0,3456 0,4116 0,4096 0,2916 0,1715 

4 0,0000 0,0001 0,0016 0,0081 0,0256 0,0625 0,1296 0,2401 0,4096 0,6561 0,8145 
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n=5 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,7738 0,5905 0,3277 0,1681 0,0778 0,0313 0,0102 0,0024 0,0003 0,0000 0,0000 

1 0,2036 0,3281 0,4096 0,3602 0,2592 0,1563 0,0768 0,0284 0,0064 0,0005 0,0000 

2 0,0214 0,0729 0,2048 0,3087 0,3456 0,3125 0,2304 0,1323 0,0512 0,0081 0,0011 

3 0,0011 0,0081 0,0512 0,1323 0,2304 0,3125 0,3456 0,3087 0,2048 0,0729 0,0214 

4 0,0000 0,0005 0,0064 0,0284 0,0768 0,1563 0,2592 0,3602 0,4096 0,3281 0,2036 

5 0,0000 0,0000 0,0003 0,0024 0,0102 0,0313 0,0778 0,1681 0,3277 0,5905 0,7738 

 

n=6 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,7351 0,5314 0,2621 0,1176 0,0467 0,0156 0,0041 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 

1 0,2321 0,3543 0,3932 0,3025 0,1866 0,0938 0,0369 0,0102 0,0015 0,0001 0,0000 

2 0,0305 0,0984 0,2458 0,3241 0,3110 0,2344 0,1382 0,0595 0,0154 0,0012 0,0001 

3 0,0021 0,0146 0,0819 0,1852 0,2765 0,3125 0,2765 0,1852 0,0819 0,0146 0,0021 

4 0,0001 0,0012 0,0154 0,0595 0,1382 0,2344 0,3110 0,3241 0,2458 0,0984 0,0305 

5 0,0000 0,0001 0,0015 0,0102 0,0369 0,0938 0,1866 0,3025 0,3932 0,3543 0,2321 

6 0,0000 0,0000 0,0001 0,0007 0,0041 0,0156 0,0467 0,1176 0,2621 0,5314 0,7351 
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n=7 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,6983 0,4783 0,2097 0,0824 0,0280 0,0078 0,0016 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,2573 0,3720 0,3670 0,2471 0,1306 0,0547 0,0172 0,0036 0,0004 0,0000 0,0000 

2 0,0406 0,1240 0,2753 0,3177 0,2613 0,1641 0,0774 0,0250 0,0043 0,0002 0,0000 

3 0,0036 0,0230 0,1147 0,2269 0,2903 0,2734 0,1935 0,0972 0,0287 0,0026 0,0002 

4 0,0002 0,0026 0,0287 0,0972 0,1935 0,2734 0,2903 0,2269 0,1147 0,0230 0,0036 

5 0,0000 0,0002 0,0043 0,0250 0,0774 0,1641 0,2613 0,3177 0,2753 0,1240 0,0406 

6 0,0000 0,0000 0,0004 0,0036 0,0172 0,0547 0,1306 0,2471 0,3670 0,3720 0,2573 

7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0016 0,0078 0,0280 0,0824 0,2097 0,4783 0,6983 
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n=8 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,6634 0,4305 0,1678 0,0576 0,0168 0,0039 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,2793 0,3826 0,3355 0,1977 0,0896 0,0313 0,0079 0,0012 0,0001 0,0000 0,0000 

2 0,0515 0,1488 0,2936 0,2965 0,2090 0,1094 0,0413 0,0100 0,0011 0,0000 0,0000 

3 0,0054 0,0331 0,1468 0,2541 0,2787 0,2188 0,1239 0,0467 0,0092 0,0004 0,0000 

4 0,0004 0,0046 0,0459 0,1361 0,2322 0,2734 0,2322 0,1361 0,0459 0,0046 0,0004 

5 0,0000 0,0004 0,0092 0,0467 0,1239 0,2188 0,2787 0,2541 0,1468 0,0331 0,0054 

6 0,0000 0,0000 0,0011 0,0100 0,0413 0,1094 0,2090 0,2965 0,2936 0,1488 0,0515 

7 0,0000 0,0000 0,0001 0,0012 0,0079 0,0313 0,0896 0,1977 0,3355 0,3826 0,2793 

8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0007 0,0039 0,0168 0,0576 0,1678 0,4305 0,6634 
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n=9 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,6302 0,3874 0,1342 0,0404 0,0101 0,0020 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,2985 0,3874 0,3020 0,1556 0,0605 0,0176 0,0035 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0629 0,1722 0,3020 0,2668 0,1612 0,0703 0,0212 0,0039 0,0003 0,0000 0,0000 

3 0,0077 0,0446 0,1762 0,2668 0,2508 0,1641 0,0743 0,0210 0,0028 0,0001 0,0000 

4 0,0006 0,0074 0,0661 0,1715 0,2508 0,2461 0,1672 0,0735 0,0165 0,0008 0,0000 

5 0,0000 0,0008 0,0165 0,0735 0,1672 0,2461 0,2508 0,1715 0,0661 0,0074 0,0006 

6 0,0000 0,0001 0,0028 0,0210 0,0743 0,1641 0,2508 0,2668 0,1762 0,0446 0,0077 

7 0,0000 0,0000 0,0003 0,0039 0,0212 0,0703 0,1612 0,2668 0,3020 0,1722 0,0629 

8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0035 0,0176 0,0605 0,1556 0,3020 0,3874 0,2985 

9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0020 0,0101 0,0404 0,1342 0,3874 0,6302 
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n=10 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,5987 0,3487 0,1074 0,0282 0,0060 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3151 0,3874 0,2684 0,1211 0,0403 0,0098 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0746 0,1937 0,3020 0,2335 0,1209 0,0439 0,0106 0,0014 0,0001 0,0000 0,0000 

3 0,0105 0,0574 0,2013 0,2668 0,2150 0,1172 0,0425 0,0090 0,0008 0,0000 0,0000 

4 0,0010 0,0112 0,0881 0,2001 0,2508 0,2051 0,1115 0,0368 0,0055 0,0001 0,0000 

5 0,0001 0,0015 0,0264 0,1029 0,2007 0,2461 0,2007 0,1029 0,0264 0,0015 0,0001 

6 0,0000 0,0001 0,0055 0,0368 0,1115 0,2051 0,2508 0,2001 0,0881 0,0112 0,0010 

7 0,0000 0,0000 0,0008 0,0090 0,0425 0,1172 0,2150 0,2668 0,2013 0,0574 0,0105 

8 0,0000 0,0000 0,0001 0,0014 0,0106 0,0439 0,1209 0,2335 0,3020 0,1937 0,0746 

9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0016 0,0098 0,0403 0,1211 0,2684 0,3874 0,3151 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0010 0,0060 0,0282 0,1074 0,3487 0,5987 
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n=11 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,5688 0,3138 0,0859 0,0198 0,0036 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3293 0,3835 0,2362 0,0932 0,0266 0,0054 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0867 0,2131 0,2953 0,1998 0,0887 0,0269 0,0052 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0137 0,0710 0,2215 0,2568 0,1774 0,0806 0,0234 0,0037 0,0002 0,0000 0,0000 

4 0,0014 0,0158 0,1107 0,2201 0,2365 0,1611 0,0701 0,0173 0,0017 0,0000 0,0000 

5 0,0001 0,0025 0,0388 0,1321 0,2207 0,2256 0,1471 0,0566 0,0097 0,0003 0,0000 

6 0,0000 0,0003 0,0097 0,0566 0,1471 0,2256 0,2207 0,1321 0,0388 0,0025 0,0001 

7 0,0000 0,0000 0,0017 0,0173 0,0701 0,1611 0,2365 0,2201 0,1107 0,0158 0,0014 

8 0,0000 0,0000 0,0002 0,0037 0,0234 0,0806 0,1774 0,2568 0,2215 0,0710 0,0137 

9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0052 0,0269 0,0887 0,1998 0,2953 0,2131 0,0867 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0054 0,0266 0,0932 0,2362 0,3835 0,3293 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0036 0,0198 0,0859 0,3138 0,5688 
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n=12 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,5404 0,2824 0,0687 0,0138 0,0022 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3413 0,3766 0,2062 0,0712 0,0174 0,0029 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0988 0,2301 0,2835 0,1678 0,0639 0,0161 0,0025 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0173 0,0852 0,2362 0,2397 0,1419 0,0537 0,0125 0,0015 0,0001 0,0000 0,0000 

4 0,0021 0,0213 0,1329 0,2311 0,2128 0,1208 0,0420 0,0078 0,0005 0,0000 0,0000 

5 0,0002 0,0038 0,0532 0,1585 0,2270 0,1934 0,1009 0,0291 0,0033 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0005 0,0155 0,0792 0,1766 0,2256 0,1766 0,0792 0,0155 0,0005 0,0000 

7 0,0000 0,0000 0,0033 0,0291 0,1009 0,1934 0,2270 0,1585 0,0532 0,0038 0,0002 

8 0,0000 0,0000 0,0005 0,0078 0,0420 0,1208 0,2128 0,2311 0,1329 0,0213 0,0021 

9 0,0000 0,0000 0,0001 0,0015 0,0125 0,0537 0,1419 0,2397 0,2362 0,0852 0,0173 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0025 0,0161 0,0639 0,1678 0,2835 0,2301 0,0988 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0029 0,0174 0,0712 0,2062 0,3766 0,3413 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0022 0,0138 0,0687 0,2824 0,5404 
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/ 362 / 
/ 362 / 

n=13 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,5133 0,2542 0,0550 0,0097 0,0013 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3512 0,3672 0,1787 0,0540 0,0113 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1109 0,2448 0,2680 0,1388 0,0453 0,0095 0,0012 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0214 0,0997 0,2457 0,2181 0,1107 0,0349 0,0065 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0028 0,0277 0,1535 0,2337 0,1845 0,0873 0,0243 0,0034 0,0001 0,0000 0,0000 

5 0,0003 0,0055 0,0691 0,1803 0,2214 0,1571 0,0656 0,0142 0,0011 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0008 0,0230 0,1030 0,1968 0,2095 0,1312 0,0442 0,0058 0,0001 0,0000 

7 0,0000 0,0001 0,0058 0,0442 0,1312 0,2095 0,1968 0,1030 0,0230 0,0008 0,0000 

8 0,0000 0,0000 0,0011 0,0142 0,0656 0,1571 0,2214 0,1803 0,0691 0,0055 0,0003 

9 0,0000 0,0000 0,0001 0,0034 0,0243 0,0873 0,1845 0,2337 0,1535 0,0277 0,0028 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0065 0,0349 0,1107 0,2181 0,2457 0,0997 0,0214 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0012 0,0095 0,0453 0,1388 0,2680 0,2448 0,1109 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0016 0,0113 0,0540 0,1787 0,3672 0,3512 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0013 0,0097 0,0550 0,2542 0,5133 

 

  



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 363 / 
/ 363 / 

n=14 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,4877 0,2288 0,0440 0,0068 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3593 0,3559 0,1539 0,0407 0,0073 0,0009 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1229 0,2570 0,2501 0,1134 0,0317 0,0056 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0259 0,1142 0,2501 0,1943 0,0845 0,0222 0,0033 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0037 0,0349 0,1720 0,2290 0,1549 0,0611 0,0136 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0004 0,0078 0,0860 0,1963 0,2066 0,1222 0,0408 0,0066 0,0003 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0013 0,0322 0,1262 0,2066 0,1833 0,0918 0,0232 0,0020 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0002 0,0092 0,0618 0,1574 0,2095 0,1574 0,0618 0,0092 0,0002 0,0000 

8 0,0000 0,0000 0,0020 0,0232 0,0918 0,1833 0,2066 0,1262 0,0322 0,0013 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0003 0,0066 0,0408 0,1222 0,2066 0,1963 0,0860 0,0078 0,0004 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0136 0,0611 0,1549 0,2290 0,1720 0,0349 0,0037 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0033 0,0222 0,0845 0,1943 0,2501 0,1142 0,0259 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0056 0,0317 0,1134 0,2501 0,2570 0,1229 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0009 0,0073 0,0407 0,1539 0,3559 0,3593 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0,0068 0,0440 0,2288 0,4877 

 

  



Probabilidade e Estatística: Exercícios 

 

/ 364 / 
/ 364 / 

n=15 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,4633 0,2059 0,0352 0,0047 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3658 0,3432 0,1319 0,0305 0,0047 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1348 0,2669 0,2309 0,0916 0,0219 0,0032 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0307 0,1285 0,2501 0,1700 0,0634 0,0139 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0049 0,0428 0,1876 0,2186 0,1268 0,0417 0,0074 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0006 0,0105 0,1032 0,2061 0,1859 0,0916 0,0245 0,0030 0,0001 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0019 0,0430 0,1472 0,2066 0,1527 0,0612 0,0116 0,0007 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0003 0,0138 0,0811 0,1771 0,1964 0,1181 0,0348 0,0035 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0000 0,0035 0,0348 0,1181 0,1964 0,1771 0,0811 0,0138 0,0003 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0007 0,0116 0,0612 0,1527 0,2066 0,1472 0,0430 0,0019 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0001 0,0030 0,0245 0,0916 0,1859 0,2061 0,1032 0,0105 0,0006 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0074 0,0417 0,1268 0,2186 0,1876 0,0428 0,0049 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0016 0,0139 0,0634 0,1700 0,2501 0,1285 0,0307 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0032 0,0219 0,0916 0,2309 0,2669 0,1348 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0047 0,0305 0,1319 0,3432 0,3658 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0047 0,0352 0,2059 0,4633 
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/ 365 / 
/ 365 / 

n=16 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,4401 0,1853 0,0281 0,0033 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3706 0,3294 0,1126 0,0228 0,0030 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1463 0,2745 0,2111 0,0732 0,0150 0,0018 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0359 0,1423 0,2463 0,1465 0,0468 0,0085 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0061 0,0514 0,2001 0,2040 0,1014 0,0278 0,0040 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0008 0,0137 0,1201 0,2099 0,1623 0,0667 0,0142 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0001 0,0028 0,0550 0,1649 0,1983 0,1222 0,0392 0,0056 0,0002 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0004 0,0197 0,1010 0,1889 0,1746 0,0840 0,0185 0,0012 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0001 0,0055 0,0487 0,1417 0,1964 0,1417 0,0487 0,0055 0,0001 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0012 0,0185 0,0840 0,1746 0,1889 0,1010 0,0197 0,0004 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0002 0,0056 0,0392 0,1222 0,1983 0,1649 0,0550 0,0028 0,0001 

11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0013 0,0142 0,0667 0,1623 0,2099 0,1201 0,0137 0,0008 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0040 0,0278 0,1014 0,2040 0,2001 0,0514 0,0061 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0085 0,0468 0,1465 0,2463 0,1423 0,0359 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0018 0,0150 0,0732 0,2111 0,2745 0,1463 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0030 0,0228 0,1126 0,3294 0,3706 

16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0033 0,0281 0,1853 0,4401 
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/ 366 / 
/ 366 / 

n=17 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,4181 0,1668 0,0225 0,0023 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3741 0,3150 0,0957 0,0169 0,0019 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1575 0,2800 0,1914 0,0581 0,0102 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0415 0,1556 0,2393 0,1245 0,0341 0,0052 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0076 0,0605 0,2093 0,1868 0,0796 0,0182 0,0021 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0010 0,0175 0,1361 0,2081 0,1379 0,0472 0,0081 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0001 0,0039 0,0680 0,1784 0,1839 0,0944 0,0242 0,0026 0,0001 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0007 0,0267 0,1201 0,1927 0,1484 0,0571 0,0095 0,0004 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0001 0,0084 0,0644 0,1606 0,1855 0,1070 0,0276 0,0021 0,0000 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0021 0,0276 0,1070 0,1855 0,1606 0,0644 0,0084 0,0001 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0004 0,0095 0,0571 0,1484 0,1927 0,1201 0,0267 0,0007 0,0000 

11 0,0000 0,0000 0,0001 0,0026 0,0242 0,0944 0,1839 0,1784 0,0680 0,0039 0,0001 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0081 0,0472 0,1379 0,2081 0,1361 0,0175 0,0010 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0021 0,0182 0,0796 0,1868 0,2093 0,0605 0,0076 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0052 0,0341 0,1245 0,2393 0,1556 0,0415 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0010 0,0102 0,0581 0,1914 0,2800 0,1575 

16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0019 0,0169 0,0957 0,3150 0,3741 

17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0023 0,0225 0,1668 0,4181 
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/ 367 / 
/ 367 / 

n=18 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,3972 0,1501 0,0180 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3763 0,3002 0,0811 0,0126 0,0012 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1683 0,2835 0,1723 0,0458 0,0069 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0473 0,1680 0,2297 0,1046 0,0246 0,0031 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0093 0,0700 0,2153 0,1681 0,0614 0,0117 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0014 0,0218 0,1507 0,2017 0,1146 0,0327 0,0045 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0002 0,0052 0,0816 0,1873 0,1655 0,0708 0,0145 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0010 0,0350 0,1376 0,1892 0,1214 0,0374 0,0046 0,0001 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0002 0,0120 0,0811 0,1734 0,1669 0,0771 0,0149 0,0008 0,0000 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0033 0,0386 0,1284 0,1855 0,1284 0,0386 0,0033 0,0000 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0008 0,0149 0,0771 0,1669 0,1734 0,0811 0,0120 0,0002 0,0000 

11 0,0000 0,0000 0,0001 0,0046 0,0374 0,1214 0,1892 0,1376 0,0350 0,0010 0,0000 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0145 0,0708 0,1655 0,1873 0,0816 0,0052 0,0002 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0045 0,0327 0,1146 0,2017 0,1507 0,0218 0,0014 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0117 0,0614 0,1681 0,2153 0,0700 0,0093 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0031 0,0246 0,1046 0,2297 0,1680 0,0473 

16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0069 0,0458 0,1723 0,2835 0,1683 

17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0012 0,0126 0,0811 0,3002 0,3763 

18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0016 0,0180 0,1501 0,3972 
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/ 368 / 
/ 368 / 

n=19 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,3774 0,1351 0,0144 0,0011 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3774 0,2852 0,0685 0,0093 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1787 0,2852 0,1540 0,0358 0,0046 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0533 0,1796 0,2182 0,0869 0,0175 0,0018 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0112 0,0798 0,2182 0,1491 0,0467 0,0074 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0018 0,0266 0,1636 0,1916 0,0933 0,0222 0,0024 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0002 0,0069 0,0955 0,1916 0,1451 0,0518 0,0085 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0014 0,0443 0,1525 0,1797 0,0961 0,0237 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0002 0,0166 0,0981 0,1797 0,1442 0,0532 0,0077 0,0003 0,0000 0,0000 

9 0,0000 0,0000 0,0051 0,0514 0,1464 0,1762 0,0976 0,0220 0,0013 0,0000 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0013 0,0220 0,0976 0,1762 0,1464 0,0514 0,0051 0,0000 0,0000 

11 0,0000 0,0000 0,0003 0,0077 0,0532 0,1442 0,1797 0,0981 0,0166 0,0002 0,0000 

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0022 0,0237 0,0961 0,1797 0,1525 0,0443 0,0014 0,0000 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0085 0,0518 0,1451 0,1916 0,0955 0,0069 0,0002 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0024 0,0222 0,0933 0,1916 0,1636 0,0266 0,0018 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0074 0,0467 0,1491 0,2182 0,0798 0,0112 

16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0018 0,0175 0,0869 0,2182 0,1796 0,0533 

17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0046 0,0358 0,1540 0,2852 0,1787 

18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0093 0,0685 0,2852 0,3774 

19 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0011 0,0144 0,1351 0,3774 
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/ 369 / 
/ 369 / 

n=20 

x 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0 0,3585 0,1216 0,0115 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,3774 0,2702 0,0576 0,0068 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,1887 0,2852 0,1369 0,0278 0,0031 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0596 0,1901 0,2054 0,0716 0,0123 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0133 0,0898 0,2182 0,1304 0,0350 0,0046 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0022 0,0319 0,1746 0,1789 0,0746 0,0148 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0003 0,0089 0,1091 0,1916 0,1244 0,0370 0,0049 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

7 0,0000 0,0020 0,0545 0,1643 0,1659 0,0739 0,0146 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0004 0,0222 0,1144 0,1797 0,1201 0,0355 0,0039 0,0001 0,0000 0,0000 

9 0,0000 0,0001 0,0074 0,0654 0,1597 0,1602 0,0710 0,0120 0,0005 0,0000 0,0000 

10 0,0000 0,0000 0,0020 0,0308 0,1171 0,1762 0,1171 0,0308 0,0020 0,0000 0,0000 

11 0,0000 0,0000 0,0005 0,0120 0,0710 0,1602 0,1597 0,0654 0,0074 0,0001 0,0000 

12 0,0000 0,0000 0,0001 0,0039 0,0355 0,1201 0,1797 0,1144 0,0222 0,0004 0,0000 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0146 0,0739 0,1659 0,1643 0,0545 0,0020 0,0000 

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0049 0,0370 0,1244 0,1916 0,1091 0,0089 0,0003 

15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0013 0,0148 0,0746 0,1789 0,1746 0,0319 0,0022 

16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0046 0,0350 0,1304 0,2182 0,0898 0,0133 

17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0123 0,0716 0,2054 0,1901 0,0596 

18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0031 0,0278 0,1369 0,2852 0,1887 

19 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0068 0,0576 0,2702 0,3774 

20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0115 0,1216 0,3585 
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/ 370 / 
/ 370 / 

Tabelas da distribuição de probabilidade de Poisson. 

Tabela 3: Distribuição de Poisson. 

𝑃(𝑋 = 𝑥|𝜆) =
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
 

 X \    0,001 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 

0 0,99900 0,99501 0,99005 0,98511 0,98020 0,97531 0,97045 0,96561 0,96079 0,95600 0,95123 0,94649 0,94176 0,93707 0,93239 0,92774 

1 0,00100 0,00498 0,00990 0,01478 0,01960 0,02438 0,02911 0,03380 0,03843 0,04302 0,04756 0,05206 0,05651 0,06091 0,06527 0,06958 

2 0,00000 0,00001 0,00005 0,00011 0,00020 0,00030 0,00044 0,00059 0,00077 0,00097 0,00119 0,00143 0,00170 0,00198 0,00228 0,00261 

3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00003 0,00004 0,00005 0,00007 

4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

                 

  X \   0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 0,105 0,110 0,115 0,120 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145 0,150 0,155 

0 0,92312 0,91851 0,91393 0,90937 0,90484 0,90032 0,89583 0,89137 0,88692 0,88250 0,87810 0,87372 0,86936 0,86502 0,86071 0,85642 

1 0,07385 0,07807 0,08225 0,08639 0,09048 0,09453 0,09854 0,10251 0,10643 0,11031 0,11415 0,11795 0,12171 0,12543 0,12911 0,13274 

2 0,00295 0,00332 0,00370 0,00410 0,00452 0,00496 0,00542 0,00589 0,00639 0,00689 0,00742 0,00796 0,00852 0,00909 0,00968 0,01029 

3 0,00008 0,00009 0,00011 0,00013 0,00015 0,00017 0,00020 0,00023 0,00026 0,00029 0,00032 0,00036 0,00040 0,00044 0,00048 0,00053 

4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00002 0,00002 

5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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/ 371 / 

                 

  X \   0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 

0 0,81873 0,74082 0,67032 0,60653 0,54881 0,49659 0,44933 0,40657 0,36788 0,33287 0,30119 0,27253 0,24660 0,22313 0,20190 0,18268 

1 0,16375 0,22225 0,26813 0,30327 0,32929 0,34761 0,35946 0,36591 0,36788 0,36616 0,36143 0,35429 0,34524 0,33470 0,32303 0,31056 

2 0,01637 0,03334 0,05363 0,07582 0,09879 0,12166 0,14379 0,16466 0,18394 0,20139 0,21686 0,23029 0,24167 0,25102 0,25843 0,26398 

3 0,00109 0,00333 0,00715 0,01264 0,01976 0,02839 0,03834 0,04940 0,06131 0,07384 0,08674 0,09979 0,11278 0,12551 0,13783 0,14959 

4 0,00005 0,00025 0,00072 0,00158 0,00296 0,00497 0,00767 0,01111 0,01533 0,02031 0,02602 0,03243 0,03947 0,04707 0,05513 0,06357 

5 0,00000 0,00002 0,00006 0,00016 0,00036 0,00070 0,00123 0,00200 0,00307 0,00447 0,00625 0,00843 0,01105 0,01412 0,01764 0,02162 

6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00004 0,00008 0,00016 0,00030 0,00051 0,00082 0,00125 0,00183 0,00258 0,00353 0,00470 0,00612 

7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00004 0,00007 0,00013 0,00021 0,00034 0,00052 0,00076 0,00108 0,00149 

8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00003 0,00006 0,00009 0,00014 0,00022 0,00032 

9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00002 0,00004 0,00006 

10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 

11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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  X \   1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 

0 0,16530 0,14957 0,13534 0,12246 0,11080 0,10026 0,09072 0,08208 0,07427 0,06721 0,06081 0,05502 0,04979 0,04505 0,04076 0,03688 

1 0,29754 0,28418 0,27067 0,25716 0,24377 0,23060 0,21772 0,20521 0,19311 0,18145 0,17027 0,15957 0,14936 0,13965 0,13044 0,12171 

2 0,26778 0,26997 0,27067 0,27002 0,26814 0,26518 0,26127 0,25652 0,25104 0,24496 0,23838 0,23137 0,22404 0,21646 0,20870 0,20083 

3 0,16067 0,17098 0,18045 0,18901 0,19664 0,20331 0,20901 0,21376 0,21757 0,22047 0,22248 0,22366 0,22404 0,22368 0,22262 0,22091 

4 0,07230 0,08122 0,09022 0,09923 0,10815 0,11690 0,12541 0,13360 0,14142 0,14882 0,15574 0,16215 0,16803 0,17335 0,17809 0,18225 

5 0,02603 0,03086 0,03609 0,04168 0,04759 0,05378 0,06020 0,06680 0,07354 0,08036 0,08721 0,09405 0,10082 0,10748 0,11398 0,12029 

6 0,00781 0,00977 0,01203 0,01459 0,01745 0,02061 0,02408 0,02783 0,03187 0,03616 0,04070 0,04546 0,05041 0,05553 0,06079 0,06616 

7 0,00201 0,00265 0,00344 0,00438 0,00548 0,00677 0,00826 0,00994 0,01184 0,01395 0,01628 0,01883 0,02160 0,02459 0,02779 0,03119 

8 0,00045 0,00063 0,00086 0,00115 0,00151 0,00195 0,00248 0,00311 0,00385 0,00471 0,00570 0,00683 0,00810 0,00953 0,01112 0,01287 

9 0,00009 0,00013 0,00019 0,00027 0,00037 0,00050 0,00066 0,00086 0,00111 0,00141 0,00177 0,00220 0,00270 0,00328 0,00395 0,00472 

10 0,00002 0,00003 0,00004 0,00006 0,00008 0,00011 0,00016 0,00022 0,00029 0,00038 0,00050 0,00064 0,00081 0,00102 0,00126 0,00156 

11 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00002 0,00002 0,00003 0,00005 0,00007 0,00009 0,00013 0,00017 0,00022 0,00029 0,00037 0,00047 

12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00006 0,00007 0,00010 0,00013 

13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00002 0,00003 

14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 

15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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  X \    3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 

0 0,03020 0,01832 0,01111 0,00674 0,00409 0,00248 0,00150 0,00091 0,00055 0,00034 0,00020 0,00012 0,00007 0,00005 0,00003 0,00002 

1 0,10569 0,07326 0,04999 0,03369 0,02248 0,01487 0,00977 0,00638 0,00415 0,00268 0,00173 0,00111 0,00071 0,00045 0,00029 0,00018 

2 0,18496 0,14653 0,11248 0,08422 0,06181 0,04462 0,03176 0,02234 0,01556 0,01073 0,00735 0,00500 0,00338 0,00227 0,00152 0,00101 

3 0,21579 0,19537 0,16872 0,14037 0,11332 0,08924 0,06881 0,05213 0,03889 0,02863 0,02083 0,01499 0,01070 0,00757 0,00531 0,00370 

4 0,18881 0,19537 0,18981 0,17547 0,15582 0,13385 0,11182 0,09123 0,07292 0,05725 0,04425 0,03374 0,02540 0,01892 0,01395 0,01019 

5 0,13217 0,15629 0,17083 0,17547 0,17140 0,16062 0,14537 0,12772 0,10937 0,09160 0,07523 0,06073 0,04827 0,03783 0,02929 0,02242 

6 0,07710 0,10420 0,12812 0,14622 0,15712 0,16062 0,15748 0,14900 0,13672 0,12214 0,10658 0,09109 0,07642 0,06306 0,05125 0,04109 

7 0,03855 0,05954 0,08236 0,10444 0,12345 0,13768 0,14623 0,14900 0,14648 0,13959 0,12942 0,11712 0,10371 0,09008 0,07688 0,06458 

8 0,01687 0,02977 0,04633 0,06528 0,08487 0,10326 0,11882 0,13038 0,13733 0,13959 0,13751 0,13176 0,12316 0,11260 0,10090 0,08879 

9 0,00656 0,01323 0,02316 0,03627 0,05187 0,06884 0,08581 0,10140 0,11444 0,12408 0,12987 0,13176 0,13000 0,12511 0,11772 0,10853 

10 0,00230 0,00529 0,01042 0,01813 0,02853 0,04130 0,05578 0,07098 0,08583 0,09926 0,11039 0,11858 0,12350 0,12511 0,12361 0,11938 

11 0,00073 0,00192 0,00426 0,00824 0,01426 0,02253 0,03296 0,04517 0,05852 0,07219 0,08530 0,09702 0,10666 0,11374 0,11799 0,11938 

12 0,00021 0,00064 0,00160 0,00343 0,00654 0,01126 0,01785 0,02635 0,03658 0,04813 0,06042 0,07277 0,08444 0,09478 0,10324 0,10943 

13 0,00006 0,00020 0,00055 0,00132 0,00277 0,00520 0,00893 0,01419 0,02110 0,02962 0,03951 0,05038 0,06171 0,07291 0,08339 0,09259 

14 0,00001 0,00006 0,00018 0,00047 0,00109 0,00223 0,00414 0,00709 0,01130 0,01692 0,02399 0,03238 0,04187 0,05208 0,06254 0,07275 

15 0,00000 0,00002 0,00005 0,00016 0,00040 0,00089 0,00180 0,00331 0,00565 0,00903 0,01359 0,01943 0,02652 0,03472 0,04378 0,05335 

16 0,00000 0,00000 0,00002 0,00005 0,00014 0,00033 0,00073 0,00145 0,00265 0,00451 0,00722 0,01093 0,01575 0,02170 0,02873 0,03668 

17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00004 0,00012 0,00028 0,00060 0,00117 0,00212 0,00361 0,00579 0,00880 0,01276 0,01774 0,02373 
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  X \    3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 

18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00004 0,00010 0,00023 0,00049 0,00094 0,00170 0,00289 0,00464 0,00709 0,01035 0,01450 

19 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00003 0,00009 0,00019 0,00040 0,00076 0,00137 0,00232 0,00373 0,00572 0,00840 

20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00003 0,00007 0,00016 0,00032 0,00062 0,00110 0,00187 0,00300 0,00462 

21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00003 0,00006 0,00013 0,00026 0,00050 0,00089 0,00150 0,00242 

22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00005 0,00011 0,00022 0,00040 0,00072 0,00121 

23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00004 0,00009 0,00018 0,00033 0,00058 

24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00004 0,00007 0,00014 0,00027 

25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00003 0,00006 0,00012 

26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 0,00005 

27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00002 

28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 

29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Tabela 4: Áreas ou probabilidades sob a curva normal padrão ente z = 0,00 e um valor positivo de Z. Para os valores das probabilidades entre os valores 
negativos de Z e Z = 0,00, as áreas são obtidas por simetria. 

z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359 

0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753 

0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141 

0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517 

0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879 

0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224 

0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549 

0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2703 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852 

0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133 

0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389 

1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621 

1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830 

1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015 

1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177 

1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319 

1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441 

1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545 

1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633 
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z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706 

1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767 

2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817 

2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857 

2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890 

2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916 

2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936 

2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952 

2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964 

2,7 0,4965 0,4965 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974 

2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981 

2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4983 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986 

3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990 

3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993 

3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995 

3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997 

3,49 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998 

3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 

3,9 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 
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Tabela 5: Distribuição de qui-quadrado para diversos níveis de significância. 

 

 

 

 

gl 

Área na cauda superior 

0,999 0,9975 0,995 0,99 0,975 0,95 0,9 0,75 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 

2 0,00 0,01 0,01 0,02 0,05 0,10 0,21 0,58 

3 0,02 0,04 0,07 0,11 0,22 0,35 0,58 1,21 

4 0,09 0,14 0,21 0,30 0,48 0,71 1,06 1,92 

5 0,21 0,31 0,41 0,55 0,83 1,15 1,61 2,67 

6 0,38 0,53 0,68 0,87 1,24 1,64 2,20 3,45 

7 0,60 0,79 0,99 1,24 1,69 2,17 2,83 4,25 

8 0,86 1,10 1,34 1,65 2,18 2,73 3,49 5,07 

9 1,15 1,45 1,73 2,09 2,70 3,33 4,17 5,90 

10 1,48 1,83 2,16 2,56 3,25 3,94 4,87 6,74 

11 1,83 2,23 2,60 3,05 3,82 4,57 5,58 7,58 

12 2,21 2,66 3,07 3,57 4,40 5,23 6,30 8,44 

13 2,62 3,11 3,57 4,11 5,01 5,89 7,04 9,30 

14 3,04 3,58 4,07 4,66 5,63 6,57 7,79 10,17 

 

2 

área 

indicada 

(valor tabulado) 
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gl 
Área na cauda superior 

0,999 0,9975 0,995 0,99 0,975 0,95 0,9 0,75 

15 3,48 4,07 4,60 5,23 6,26 7,26 8,55 11,04 

16 3,94 4,57 5,14 5,81 6,91 7,96 9,31 11,91 

17 4,42 5,09 5,70 6,41 7,56 8,67 10,09 12,79 

18 4,90 5,62 6,26 7,01 8,23 9,39 10,86 13,68 

19 5,41 6,17 6,84 7,63 8,91 10,12 11,65 14,56 

20 5,92 6,72 7,43 8,26 9,59 10,85 12,44 15,45 

21 6,45 7,29 8,03 8,90 10,28 11,59 13,24 16,34 

22 6,98 7,86 8,64 9,54 10,98 12,34 14,04 17,24 

23 7,53 8,45 9,26 10,20 11,69 13,09 14,85 18,14 

24 8,08 9,04 9,89 10,86 12,40 13,85 15,66 19,04 

25 8,65 9,65 10,52 11,52 13,12 14,61 16,47 19,94 

26 9,22 10,26 11,16 12,20 13,84 15,38 17,29 20,84 

27 9,80 10,87 11,81 12,88 14,57 16,15 18,11 21,75 

28 10,39 11,50 12,46 13,56 15,31 16,93 18,94 22,66 

29 10,99 12,13 13,12 14,26 16,05 17,71 19,77 23,57 

30 11,59 12,76 13,79 14,95 16,79 18,49 20,60 24,48 

35 14,69 16,03 17,19 18,51 20,57 22,47 24,80 29,05 

40 17,92 19,42 20,71 22,16 24,43 26,51 29,05 33,66 

45 21,25 22,90 24,31 25,90 28,37 30,61 33,35 38,29 

50 24,67 26,46 27,99 29,71 32,36 34,76 37,69 42,94 

100 61,92 64,86 67,33 70,06 74,22 77,93 82,36 90,13 
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Tabela 6: Distribuição de qui-quadrado para diversos níveis de significância.          

 

 

 

 

gl 

Área na cauda superior 

0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001 

1 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 9,14 10,83 

2 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 11,98 13,82 

3 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 14,32 16,27 

4 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 16,42 18,47 

5 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 18,39 20,51 

6 7,84 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 20,25 22,46 

7 9,04 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 22,04 24,32 

8 10,22 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 23,77 26,12 

9 11,39 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 25,46 27,88 

10 12,55 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 27,11 29,59 

11 13,70 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 28,73 31,26 

12 14,85 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 30,32 32,91 

13 15,98 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 31,88 34,53 

14 17,12 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 33,43 36,12 

15 18,25 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 34,95 37,70 

2 

área 

indicada 

(valor tabulado) 
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gl 
Área na cauda superior 

0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001 

16 19,37 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 36,46 39,25 

17 20,49 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 37,95 40,79 

18 21,60 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 39,42 42,31 

19 22,72 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 40,88 43,82 

20 23,83 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 42,34 45,31 

21 24,93 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 43,77 46,80 

22 26,04 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 45,20 48,27 

23 27,14 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 46,62 49,73 

24 28,24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 48,03 51,18 

25 29,34 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 49,44 52,62 

26 30,43 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 50,83 54,05 

27 31,53 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 52,22 55,48 

28 32,62 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 53,59 56,89 

29 33,71 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 54,97 58,30 

30 34,80 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 56,33 59,70 

35 40,22 46,06 49,80 53,20 57,34 60,27 63,08 66,62 

40 45,62 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 69,70 73,40 

45 50,98 57,51 61,66 65,41 69,96 73,17 76,22 80,08 

50 56,33 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 82,66 86,66 

100 109,1 118,5 124,3 129,6 135,8 140,2 144,3 149,4 
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Tabela 7: Tabela da distribuição t de “Student” com valores críticos ou tabelados unilaterais para diversos níveis de significância. 

0 t  

 

 

 Área na cauda superior 

gl 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001 0,0005 

1 1,000 3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3 318,3 636,6 

2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,09 22,33 31,60 

3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,21 12,92 

4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,610 

5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,894 6,869 

6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959 

7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408 

8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041 

9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,781 

10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587 

11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437 

12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 3,930 4,318 

13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372 3,852 4,221 

14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 3,787 4,140 

15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 3,733 4,073 

área indicada 

(valor tabulado) 
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Continuação 
 

gl Área na cauda superior 

0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0025 0,001 0,0005 

16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,252 3,686 4,015 

17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222 3,646 3,965 

18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,197 3,610 3,922 

19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174 3,579 3,883 

20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,850 

21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,135 3,527 3,819 

22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119 3,505 3,792 

23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104 3,485 3,768 

24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,091 3,467 3,745 

25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,078 3,450 3,725 

26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067 3,435 3,707 

27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,057 3,421 3,689 

28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047 3,408 3,674 

29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,038 3,396 3,660 

30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030 3,385 3,646 

35 0,682 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 2,996 3,340 3,591 

40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971 3,307 3,551 

45 0,680 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 2,952 3,281 3,520 

50 0,679 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 2,937 3,261 3,496 

z 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090 3,291 
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Tabela 8: Valores críticos ou tabelados Bilaterais sob a distribuição de t de Student.  

gl\P 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001 

01 0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,619 

02 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,598 

03 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,541 12,924 

04 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610 

05 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869 

06 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959 

07 0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,365 3,499 5,408 

08 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 

09 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 

10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 

11 0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437 

12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318 

13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221 

14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140 

15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073 

16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015 

17 0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965 

18 0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922 

19 0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883 
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Continuação. 

gl\P 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001 

20 0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850 

21 0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819 

22 0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792 

23 0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767 

24 0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745 

25 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,726 

26 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707 

27 0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,856 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 

28 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,856 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 

29 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 

30 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 

              

40 0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551 

60 0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848 1,046 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460 

120 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373 

              

∞ 0,126 0,253 0,385 0,524 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291 
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Tabela 9: Distribuição “F” de Snedecor-Fisher, mostrando os valores críticos ou tabelados para diversos níveis de significância.  

 

 

 

 

 g.l. do denominador graus de liberdade no numerador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 
2 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 
3 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 
4 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 
5 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 
6 3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 
7 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 
8 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 
9 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 

10 3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 
11 3,23 2,86 2,66 2,54 2,45 2,39 2,34 2,30 2,27 2,25 
12 3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 
13 3,14 2,76 2,56 2,43 2,35 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 
14 3,10 2,73 2,52 2,39 2,31 2,24 2,19 2,15 2,12 2,10 
15 3,07 2,70 2,49 2,36 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 
16 3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,18 2,13 2,09 2,06 2,03 
17 3,03 2,64 2,44 2,31 2,22 2,15 2,10 2,06 2,03 2,00 
18 3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 
19 2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 
20 2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 
21 2,96 2,57 2,36 2,23 2,14 2,08 2,02 1,98 1,95 1,92 
22 2,95 2,56 2,35 2,22 2,13 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 
23 2,94 2,55 2,34 2,21 2,11 2,05 1,99 1,95 1,92 1,89 

F 

 

área = 0,10 

(valor tabulado) 
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Continuação 

g.l. do denominador graus de liberdade no numerador 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 2,93 2,54 2,33 2,19 2,10 2,04 1,98 1,94 1,91 1,88 
25 2,92 2,53 2,32 2,18 2,09 2,02 1,97 1,93 1,89 1,87 
26 2,91 2,52 2,31 2,17 2,08 2,01 1,96 1,92 1,88 1,86 
27 2,90 2,51 2,30 2,17 2,07 2,00 1,95 1,91 1,87 1,85 
28 2,89 2,50 2,29 2,16 2,06 2,00 1,94 1,90 1,87 1,84 
29 2,89 2,50 2,28 2,15 2,06 1,99 1,93 1,89 1,86 1,83 
30 2,88 2,49 2,28 2,14 2,05 1,98 1,93 1,88 1,85 1,82 
35 2,85 2,46 2,25 2,11 2,02 1,95 1,90 1,85 1,82 1,79 
40 2,84 2,44 2,23 2,09 2,00 1,93 1,87 1,83 1,79 1,76 
45 2,82 2,42 2,21 2,07 1,98 1,91 1,85 1,81 1,77 1,74 
50 2,81 2,41 2,20 2,06 1,97 1,90 1,84 1,80 1,76 1,73 

100 2,76 2,36 2,14 2,00 1,91 1,83 1,78 1,73 1,69 1,66 
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F 

Tabela 10: Distribuição “F” de Snedecor-Fisher, mostrando valores os críticos ou tabelados para os níveis de significância de 0,05 (continuação). 

 

    

 

       

gl do graus de liberdade no numerador 

denominador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 

Continuação 

 

 

 

área = 

= 0,05 

(valor tabulado) 
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gl do graus de liberdade no numerador 

denominador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 
35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 
45 4,06 3,20 2,81 2,58 2,42 2,31 2,22 2,15 2,10 2,05 
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 
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Tabela 11: Valores críticos de “Z” para alguns níveis de significância (α) mais comuns na construção de intervalos de confiança e aplicação de testes de 
hipóteses. 

 

A tabela abaixo, que fornece os valores críticos ou tabelados de “Z” para ambos os testes unilateral e bilateral e também para intervalos de confiança em vários 
níveis de significância α, pode revelar-se útil como referência. Os valores críticos de “Z” para outros níveis de significância, são determinados mediante o uso 
das tabelas de áreas sob a curva normal padrão. 

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA α 0,10 0,05 0,01 0,005 0,002 

VALORES CRÍTICOS DE Z PARA TESTES DE 
HIPÓTESES E INTERVALOS DE CONFIANÇA 
UNILATERAIS 

-1,280 

OU 1,280 

-1,645 

OU 1,645 

-2,330 

 OU 2,330 

-2,580 

OU 2,580 

-2,880 

OU 2,880 

VALORES CRÍTICOS DE Z PARA TESTES DE 
HIPÓTESES E INTERVALOS DE CONFIANÇA 
BILATERAIS 

-1,645 

E 1,645 

-1,960 

E 1,960 

-2,580 

E 2,580 

-2,810 

E 2,810 

-3,080 

E 3,080 
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Tabela 12: Valores 𝑒−𝜆. 

𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 
0,00 1,0000000 2,55 0,0780818 5,10 0,0060968 7,65 0,0004760 10,20 0,0000372 

0,05 0,9512295 2,60 0,0742737 5,15 0,0057994 7,70 0,0004528 10,25 0,0000354 

0,10 0,9048375 2,65 0,0706513 5,20 0,0055166 7,75 0,0004307 10,30 0,0000336 

0,15 0,8607081 2,70 0,0672056 5,25 0,0052475 7,80 0,0004097 10,35 0,0000320 

0,20 0,8187309 2,75 0,0639280 5,30 0,0049916 7,85 0,0003898 10,40 0,0000304 

0,25 0,7788009 2,80 0,0608102 5,35 0,0047482 7,90 0,0003707 10,45 0,0000289 

0,30 0,7408184 2,85 0,0578444 5,40 0,0045166 7,95 0,0003527 10,50 0,0000275 

0,35 0,7046883 2,90 0,0550233 5,45 0,0042963 8,00 0,0003355 10,55 0,0000262 

0,40 0,6703202 2,95 0,0523398 5,50 0,0040868 8,05 0,0003191 10,60 0,0000249 

0,45 0,6376283 3,00 0,0497872 5,55 0,0038875 8,10 0,0003035 10,65 0,0000237 

0,50 0,6065309 3,05 0,0473590 5,60 0,0036979 8,15 0,0002887 10,70 0,0000225 

0,55 0,5769500 3,10 0,0450493 5,65 0,0035175 8,20 0,0002747 10,75 0,0000214 

0,60 0,5488119 3,15 0,0428522 5,70 0,0033460 8,25 0,0002613 10,80 0,0000204 

0,65 0,5220460 3,20 0,0407623 5,75 0,0031828 8,30 0,0002485 10,85 0,0000194 

0,70 0,4965855 3,25 0,0387743 5,80 0,0030276 8,35 0,0002364 10,90 0,0000185 

0,75 0,4723668 3,30 0,0368832 5,85 0,0028799 8,40 0,0002249 10,95 0,0000176 

0,80 0,4493292 3,35 0,0350844 5,90 0,0027395 8,45 0,0002139 11,00 0,0000167 

0,85 0,4274152 3,40 0,0333733 5,95 0,0026059 8,50 0,0002035 11,05 0,0000159 

0,90 0,4065699 3,45 0,0317457 6,00 0,0024788 8,55 0,0001935 12,00 0,0000061 

0,95 0,3867413 3,50 0,0301975 6,05 0,0023579 8,60 0,0001841 12,05 0,0000058 

1,00 0,3678797 3,55 0,0287247 6,10 0,0022429 8,65 0,0001751 13,00 0,0000023 

1,05 0,3499380 3,60 0,0273238 6,15 0,0021335 8,70 0,0001666 13,05 0,0000022 

1,10 0,3328713 3,65 0,0259912 6,20 0,0020294 8,75 0,0001585 14,00 0,0000008 

1,15 0,3166370 3,70 0,0247236 6,25 0,0019305 8,80 0,0001507 14,05 0,0000008 

1,20 0,3011945 3,75 0,0235178 6,30 0,0018363 8,85 0,0001434 15,00 0,0000003 

1,25 0,2865050 3,80 0,0223708 6,35 0,0017468 8,90 0,0001364 15,05 0,0000003 

1,30 0,2725320 3,85 0,0212798 6,40 0,0016616 8,95 0,0001297 16,00 0,0000001 

1,35 0,2592405 3,90 0,0202420 6,45 0,0015805 9,00 0,0001234 16,05 0,0000001 
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Continuação 

 

 

  

𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 𝝀 𝒆−𝝀 

1,40 0,2465972 3,95 0,0192548 6,50 0,0015034 9,05 0,0001174 17,00 0,0000000 

1,45 0,2345705 4,00 0,0183157 6,55 0,0014301 9,10 0,0001117 17,05 0,0000000 

1,50 0,2231304 4,05 0,0174224 6,60 0,0013604 9,15 0,0001062 18,00 0,0000000 

1,55 0,2122482 4,10 0,0165727 6,65 0,0012940 9,20 0,0001010 18,05 0,0000000 

1,60 0,2018967 4,15 0,0157645 6,70 0,0012309 9,25 0,0000961 19,00 0,0000000 

1,65 0,1920501 4,20 0,0149956 6,75 0,0011709 9,30 0,0000914 19,05 0,0000000 

1,70 0,1826837 4,25 0,0142643 6,80 0,0011138 9,35 0,0000870 20,00 0,0000000 

1,75 0,1737741 4,30 0,0135686 6,85 0,0010595 9,40 0,0000827 20,05 0,0000000 

1,80 0,1652991 4,35 0,0129069 6,90 0,0010078 9,45 0,0000787 21,05 0,0000000 

1,85 0,1572374 4,40 0,0122774 6,95 0,0009586 9,50 0,0000749 22,00 0,0000000 

1,90 0,1495688 4,45 0,0116786 7,00 0,0009119 9,55 0,0000712 22,05 0,0000000 

1,95 0,1422743 4,50 0,0111090 7,05 0,0008674 9,60 0,0000677 23,00 0,0000000 

2,00 0,1353355 4,55 0,0105672 7,10 0,0008251 9,65 0,0000644 23,05 0,0000000 

2,05 0,1287351 4,60 0,0100519 7,15 0,0007849 9,70 0,0000613 24,00 0,0000000 

2,10 0,1224566 4,65 0,0095616 7,20 0,0007466 9,75 0,0000583 24,05 0,0000000 

2,15 0,1164843 4,70 0,0090953 7,25 0,0007102 9,80 0,0000555 25,00 0,0000000 

2,20 0,1108033 4,75 0,0086517 7,30 0,0006755 9,85 0,0000527 25,05 0,0000000 

2,25 0,1053994 4,80 0,0082298 7,35 0,0006426 9,90 0,0000502 26,00 0,0000000 

2,30 0,1002590 4,85 0,0078284 7,40 0,0006113 9,95 0,0000477 26,05 0,0000000 

2,35 0,0953693 4,90 0,0074466 7,45 0,0005814 10,00 0,0000454 27,00 0,0000000 

2,40 0,0907181 4,95 0,0070834 7,50 0,0005531 10,05 0,0000432 27,05 0,0000000 

2,45 0,0862937 5,00 0,0067380 7,55 0,0005261 10,10 0,0000411 28,00 0,0000000 

2,50 0,0820851 5,05 0,0064094 7,60 0,0005005 10,15 0,0000391 28,05 0,0000000 
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Tabela 13: Tabela de números aleatórios. 

LC 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

01 4 5 0 5 8 7 4 4 6 4 2 4 6 3 9 3 3 5 5 1 8 7 3 6 5 7 3 2 8 3 

02 9 8 0 6 4 4 2 1 8 0 3 4 9 8 1 2 8 8 3 0 7 8 2 2 7 5 4 7 3 6 

03 4 1 4 1 0 1 6 7 4 1 8 6 4 9 4 2 4 4 0 7 8 0 0 5 4 8 5 3 2 6 

04 7 4 4 9 5 1 0 6 7 3 9 3 2 5 4 2 8 8 5 3 8 7 8 1 1 8 7 5 9 4 

05 7 3 0 3 3 6 2 0 4 2 8 1 9 8 2 7 5 8 6 0 7 1 8 3 0 7 6 3 9 5 

06 6 6 6 4 8 6 3 2 8 4 0 8 9 7 4 5 6 0 7 6 0 9 2 9 3 9 6 9 7 6 

07 8 5 3 8 1 6 6 7 8 1 3 3 7 1 5 3 1 6 2 8 8 7 2 1 3 6 9 0 8 1 

08 3 5 5 0 7 2 1 3 3 3 0 7 1 5 3 7 2 3 1 4 9 2 3 4 5 1 4 9 3 9 

09 2 9 6 3 8 1 2 1 0 8 5 7 1 4 9 5 6 3 7 6 2 4 7 4 0 5 6 1 7 5 

10 6 6 8 4 4 7 4 8 4 6 9 7 2 7 4 5 1 7 5 2 0 2 5 8 1 1 6 2 0 3 

11 6 2 2 7 8 8 8 2 0 3 9 9 3 5 1 5 0 5 9 5 9 2 2 3 2 8 4 4 2 0 

12 6 8 8 7 9 6 7 3 9 3 5 3 2 3 9 3 8 8 0 9 7 0 9 9 5 4 5 5 1 8 

13 7 8 2 8 9 3 2 0 7 5 9 0 6 7 0 6 6 2 5 3 4 5 2 2 0 9 7 4 7 1 

14 6 4 3 8 8 5 0 0 0 5 1 4 7 3 7 4 6 7 9 5 1 3 5 3 2 4 7 2 3 2 

15 3 6 1 1 7 8 3 9 6 3 2 6 1 8 8 3 7 8 9 2 9 3 8 7 3 5 8 7 2 6 

16 7 5 5 1 5 3 2 7 8 1 7 1 2 2 0 6 8 6 5 8 7 1 0 2 8 8 0 5 6 6 

17 8 8 8 1 5 9 7 6 2 5 5 2 8 8 1 9 0 0 5 9 2 0 1 3 9 8 6 3 2 5 

18 4 6 3 9 8 2 7 3 2 8 0 2 1 2 9 2 2 6 9 5 3 1 2 5 0 0 0 5 9 6 

19 4 0 6 5 1 7 6 7 1 0 3 1 9 3 7 7 0 0 9 2 9 3 8 1 6 5 5 5 0 9 

20 5 8 0 9 3 4 7 7 0 5 4 1 5 1 8 3 4 3 8 3 9 6 6 7 7 2 3 2 5 7 

21 0 5 8 1 2 0 4 5 5 8 0 6 4 8 4 4 1 9 2 5 6 1 3 0 3 1 2 1 2 3 

22 7 7 6 4 9 4 6 6 6 7 1 5 0 3 2 8 4 4 5 0 6 8 6 7 5 2 8 3 6 5 

23 2 1 4 5 2 2 4 2 5 7 0 0 5 1 7 6 2 9 8 8 4 9 0 0 1 8 2 8 1 1 

24 1 5 0 2 4 5 5 3 2 8 1 4 8 7 9 6 9 3 8 5 6 7 4 9 6 3 9 5 6 7 

25 8 6 0 2 8 0 9 1 2 5 0 7 1 0 2 1 9 9 5 6 5 8 7 8 6 0 9 0 1 1 
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Continuação 

LC 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

26 4 7 9 0 7 2 3 1 1 4 5 7 1 9 7 8 0 0 6 2 8 6 0 2 5 0 2 3 7 2 

27 3 0 9 7 6 6 0 4 2 4 9 9 4 1 3 1 9 5 5 3 8 2 7 1 4 8 5 7 5 8 

28 8 6 0 0 1 4 4 9 0 6 5 9 3 9 8 2 9 8 7 8 3 0 0 2 2 3 9 3 1 4 

29 5 8 2 2 2 1 5 2 0 8 2 2 9 0 1 3 9 0 5 7 8 3 8 5 7 8 9 1 7 4 

30 5 4 6 8 7 7 9 6 3 8 5 7 9 9 5 1 4 6 7 9 8 5 4 5 3 0 5 6 1 8 

31 9 7 5 7 7 3 4 0 1 8 4 0 7 0 4 9 7 1 1 1 1 5 0 0 0 4 9 2 5 6 

32 0 1 4 2 4 3 6 7 9 3 1 9 7 3 2 1 9 4 4 2 1 5 5 0 7 0 4 2 7 3 

33 1 1 5 8 0 1 7 6 1 6 2 7 6 2 4 7 1 8 5 9 0 3 8 9 9 5 8 0 8 7 

34 4 6 6 7 1 0 2 3 3 4 6 3 9 4 4 6 1 3 2 5 6 9 7 2 6 3 8 3 8 3 

35 7 9 4 0 5 9 2 6 9 4 9 9 6 4 9 9 1 0 6 6 6 8 0 2 5 5 2 5 0 2 

36 5 5 6 0 6 2 4 6 7 1 5 6 1 1 8 4 7 6 2 9 6 1 4 4 4 8 7 7 3 1 

37 9 3 6 0 6 7 0 1 9 1 3 2 9 0 7 7 9 6 4 4 5 4 2 8 3 6 0 7 4 8 

38 8 2 5 3 6 1 8 3 7 1 3 1 0 6 6 4 1 0 5 9 1 4 3 5 3 7 2 6 7 7 

39 4 4 0 8 5 7 0 6 3 8 9 3 0 3 7 3 2 0 4 3 2 8 2 4 8 1 4 8 0 4 

40 0 6 8 0 1 1 9 6 8 5 8 3 9 7 6 7 5 8 0 3 3 5 2 3 7 3 8 4 0 6 

41 2 9 4 2 8 2 2 4 8 7 7 8 8 4 5 2 3 9 1 9 6 0 9 9 9 3 9 1 7 7 

42 0 2 3 7 9 2 1 6 0 3 9 1 9 6 1 8 6 6 5 2 1 1 4 6 3 2 4 9 0 1 

43 9 9 6 4 1 1 1 3 6 4 2 1 2 0 0 9 7 4 7 8 8 8 4 6 0 3 6 3 2 2 

44 0 8 2 4 7 0 4 6 2 9 3 7 6 2 3 8 6 4 1 4 2 0 2 4 2 5 2 7 4 7 

45 5 8 0 8 5 9 6 7 6 0 6 6 0 5 4 7 9 5 0 3 6 9 8 0 8 5 2 3 8 8 

46 0 8 9 8 3 7 8 8 8 5 1 5 3 6 9 4 7 8 1 2 2 0 6 4 4 3 9 8 7 9 

47 3 0 9 3 5 6 8 9 0 9 3 9 2 8 2 3 8 9 1 2 9 9 9 4 3 2 0 4 3 9 

48 4 4 4 0 5 9 9 2 2 0 6 1 1 4 7 1 6 2 9 7 9 6 5 1 4 3 6 1 8 6 

49 2 3 1 6 1 3 5 5 3 3 6 1 7 2 0 9 0 1 7 6 4 7 3 6 1 6 6 2 3 3 

50 3 3 6 1 8 2 0 1 4 4 5 8 8 8 2 8 9 7 3 2 1 7 2 0 5 1 4 6 9 1 

51 9 7 9 0 5 3 0 3 4 8 7 6 9 6 1 6 9 3 0 8 2 7 0 3 8 9 3 0 7 5 
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Continuação 

LC 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

52 1 0 5 7 8 3 1 4 9 8 9 4 0 1 3 2 1 4 2 6 1 9 0 4 8 0 9 6 6 3 

53 6 6 6 5 2 9 6 6 8 2 0 7 3 6 4 1 5 7 0 0 7 0 1 5 0 2 8 2 8 9 

54 5 6 5 1 5 5 5 0 9 9 6 0 0 6 9 3 9 4 7 2 8 0 7 6 2 5 0 3 5 1 

55 0 2 7 5 8 2 5 6 9 0 6 5 1 3 8 0 5 5 6 0 3 9 8 3 9 6 0 4 4 7 

56 0 7 5 8 7 7 4 7 0 3 6 1 2 2 7 7 3 3 8 8 4 6 2 2 6 2 0 1 2 2 

57 0 5 2 8 4 6 5 1 0 2 0 1 0 9 4 4 0 6 8 1 0 6 9 8 9 7 5 4 1 0 

58 2 4 0 0 7 3 0 3 9 5 8 5 6 2 8 4 6 2 5 7 5 7 5 2 5 6 8 5 8 6 

59 2 6 1 7 7 4 5 5 9 8 2 2 3 4 1 4 5 6 9 2 5 4 6 2 2 5 6 1 0 3 

60 7 4 2 5 4 5 8 7 8 6 3 2 1 5 0 5 0 3 5 6 9 2 6 3 0 7 9 1 7 6 

61 1 1 9 1 5 3 9 3 0 4 0 8 6 8 2 1 8 1 0 3 4 2 1 3 4 9 6 6 8 9 

62 6 1 5 3 9 8 5 6 1 5 4 0 7 1 8 2 3 9 7 1 7 2 3 6 4 3 6 4 8 3 

63 8 2 7 0 3 4 3 2 3 2 6 0 7 3 9 4 9 6 5 4 7 6 2 3 3 5 3 9 0 4 

64 1 7 8 3 3 6 1 7 4 6 5 5 8 7 2 2 3 0 0 8 5 1 5 5 0 3 9 3 5 4 

65 5 6 8 4 0 8 2 6 2 2 7 7 9 2 6 3 8 8 7 7 1 8 1 7 9 1 3 1 0 9 

66 7 7 3 9 9 9 3 7 4 5 7 0 3 3 7 7 0 6 4 6 2 2 5 8 2 1 6 0 6 4 

67 7 9 7 5 2 0 3 2 0 9 7 1 1 4 8 0 3 6 9 7 7 7 5 0 8 5 2 6 7 8 

68 1 8 0 3 1 5 3 7 2 7 3 2 3 9 3 3 9 4 5 1 5 8 0 9 9 5 3 9 1 2 

69 5 0 7 5 8 6 3 0 3 3 4 3 3 1 8 1 2 7 6 3 1 1 3 7 2 9 2 6 4 1 

70 0 4 2 6 2 5 3 7 6 7 2 1 0 6 9 1 7 7 7 8 9 3 8 2 0 5 6 8 4 0 

71 5 4 4 9 4 4 5 6 6 3 3 4 9 2 8 5 3 2 9 6 5 1 9 2 5 2 1 1 7 5 

72 6 6 8 8 3 4 1 4 4 8 3 1 1 0 5 8 4 3 0 8 8 3 1 5 7 7 0 5 9 8 

73 2 8 2 9 4 4 5 0 2 3 6 1 3 7 8 7 6 3 7 7 6 4 1 7 4 0 3 4 1 7 

74 1 3 0 3 3 6 3 2 5 4 5 5 4 6 6 0 4 6 7 0 1 3 1 7 9 8 6 6 5 8 

75 7 2 9 7 3 2 9 4 8 3 7 9 2 4 4 7 5 8 2 9 2 1 9 8 4 1 3 9 1 1 

76 1 6 6 6 5 8 0 4 0 4 2 2 6 5 5 5 0 8 4 7 7 2 6 0 7 0 1 0 0 0 

77 4 4 8 7 6 1 1 6 3 5 5 1 5 0 2 7 7 0 2 9 3 3 5 8 6 5 0 5 1 9 
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Continuação 

LC 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

78 0 7 5 0 3 3 4 1 1 9 4 6 8 5 0 9 4 8 7 8 7 3 0 4 6 8 1 7 1 8 

79 2 1 2 5 6 3 8 8 4 7 1 9 7 5 5 5 1 3 5 9 5 1 2 5 1 0 6 3 1 1 

80 9 0 6 4 8 1 2 5 1 4 1 4 8 1 4 7 0 3 8 7 4 8 4 5 6 8 6 7 2 4 

81 4 8 3 0 9 1 9 1 1 9 2 3 6 3 3 4 4 8 9 1 2 4 4 8 8 0 0 0 6 0 

82 9 3 2 5 5 5 4 5 5 6 6 4 4 2 4 3 7 7 0 8 0 5 3 6 6 0 3 4 2 5 

83 3 7 4 5 6 7 9 6 0 3 5 2 6 8 1 0 2 3 8 0 2 4 3 0 1 2 2 6 8 7 

84 7 0 4 8 5 2 3 9 8 8 9 4 3 0 0 4 9 1 1 4 0 5 4 7 7 5 7 5 7 8 

85 4 8 3 4 7 2 7 0 7 0 4 2 8 6 1 2 9 3 3 6 0 5 3 4 4 1 2 3 8 8 

86 3 8 5 8 0 6 4 9 7 2 7 3 7 8 6 5 9 4 0 3 4 3 1 5 3 6 9 4 2 8 

87 6 8 9 2 2 4 0 9 6 0 8 4 3 0 7 2 8 7 4 8 5 4 4 0 7 1 0 3 9 1 

88 0 1 0 7 8 7 2 6 6 5 4 3 2 1 0 0 3 0 1 8 2 4 1 0 2 8 1 2 6 8 

89 1 5 8 0 2 8 3 7 3 7 3 3 0 8 4 5 0 7 3 8 1 5 0 0 7 6 2 9 4 2 

90 4 3 3 1 0 6 6 0 5 1 9 7 9 0 1 4 0 7 4 8 8 7 5 0 1 6 3 6 1 4 

91 9 4 2 1 1 1 3 3 6 2 7 4 4 9 7 8 1 9 8 0 3 5 8 0 6 7 8 8 3 4 

92 2 5 1 2 9 0 0 7 7 0 0 1 4 5 8 0 2 1 8 4 4 9 0 2 6 6 5 6 4 3 

93 6 9 0 3 2 7 0 1 3 7 9 6 1 0 8 1 6 0 6 2 4 9 3 0 7 6 8 0 6 7 

94 6 2 8 0 6 9 9 0 8 8 2 9 5 7 2 4 2 3 2 1 6 9 0 9 2 0 6 6 1 5 

95 6 9 6 7 0 2 6 6 9 4 0 3 3 2 9 2 1 3 0 0 3 2 2 4 7 4 7 2 7 3 

96 4 0 5 1 9 3 5 0 0 2 0 1 9 6 2 7 3 8 2 6 4 1 9 1 4 7 4 3 3 2 

97 2 6 8 4 7 2 1 2 1 6 6 1 9 1 6 6 5 6 4 1 4 1 8 5 3 5 1 7 8 1 

98 8 1 6 1 2 4 6 0 9 2 4 0 3 4 7 5 2 7 1 2 6 0 1 6 0 0 6 2 5 1 

99 6 1 4 2 8 0 2 0 7 4 9 5 1 3 4 6 7 0 2 6 0 7 1 6 4 8 0 5 0 3 

100 4 7 2 2 0 8 6 1 4 1 4 6 2 1 7 2 0 2 7 0 1 3 0 2 3 1 9 8 6 4 

* 3000 Números Aleatórios Verdadeiros [Gerados entre 0 e 9 — Fonte: http://www.random.org/nform.html ] 

 

http://www.random.org/nform.html
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Tabela 14: Distribuição “F” de Snedecor-Fisher, mostrando os valores críticos ou tabelados para diversos níveis de significância.  

 

 

 

 g.l. do denominador graus de liberdade no numerador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,91 59,44 59,86 60,19 
2 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 
3 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 
4 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 
5 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 
6 3,78 3,46 3,29 3,18 3,11 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 
7 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 
8 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 
9 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 

10 3,29 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 
11 3,23 2,86 2,66 2,54 2,45 2,39 2,34 2,30 2,27 2,25 
12 3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 
13 3,14 2,76 2,56 2,43 2,35 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 
14 3,10 2,73 2,52 2,39 2,31 2,24 2,19 2,15 2,12 2,10 
15 3,07 2,70 2,49 2,36 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 
16 3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,18 2,13 2,09 2,06 2,03 
17 3,03 2,64 2,44 2,31 2,22 2,15 2,10 2,06 2,03 2,00 
18 3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 
19 2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 
20 2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 
21 2,96 2,57 2,36 2,23 2,14 2,08 2,02 1,98 1,95 1,92 
22 2,95 2,56 2,35 2,22 2,13 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 
23 2,94 2,55 2,34 2,21 2,11 2,05 1,99 1,95 1,92 1,89 
24 2,93 2,54 2,33 2,19 2,10 2,04 1,98 1,94 1,91 1,88 
25 2,92 2,53 2,32 2,18 2,09 2,02 1,97 1,93 1,89 1,87 

F 

 

área = 0,10 

(valor tabulado) 
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Continuação 

g.l. do denominador 
graus de liberdade no numerador 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 2,91 2,52 2,31 2,17 2,08 2,01 1,96 1,92 1,88 1,86 
27 2,90 2,51 2,30 2,17 2,07 2,00 1,95 1,91 1,87 1,85 
28 2,89 2,50 2,29 2,16 2,06 2,00 1,94 1,90 1,87 1,84 
29 2,89 2,50 2,28 2,15 2,06 1,99 1,93 1,89 1,86 1,83 
30 2,88 2,49 2,28 2,14 2,05 1,98 1,93 1,88 1,85 1,82 
35 2,85 2,46 2,25 2,11 2,02 1,95 1,90 1,85 1,82 1,79 
40 2,84 2,44 2,23 2,09 2,00 1,93 1,87 1,83 1,79 1,76 
45 2,82 2,42 2,21 2,07 1,98 1,91 1,85 1,81 1,77 1,74 
50 2,81 2,41 2,20 2,06 1,97 1,90 1,84 1,80 1,76 1,73 

100 2,76 2,36 2,14 2,00 1,91 1,83 1,78 1,73 1,69 1,66 
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F 

Tabela 15: Distribuição “F” de Snedecor-Fisher, mostrando valores os críticos ou tabelados para os níveis de significância de 0,05 (continuação). 

 

        

gl do graus de liberdade no numerador 

denominador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 

 

 

 

área = 

= 0,05 

(valor tabulado) 
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Continuação 

gl do graus de liberdade no numerador 

denominador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 
35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,16 2,11 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 
45 4,06 3,20 2,81 2,58 2,42 2,31 2,22 2,15 2,10 2,05 
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 
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APÊNDICE 3 

 

Tabela 16: Resumo teórico dos intervalos de confiança, para médias variâncias e proporções. 

 

PARÂMETRO 
𝝈𝟐 
CONHECIDO 

TIPO DE 
POPULAÇÃO 

VARIÁVEL PIVOTAL 
INTERVALO DE CONFIANÇA  (𝟏 − 𝜶) 
100% 
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2 
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POPULAÇÃO 

 
VARIÁVEL PIVOTAL 
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PARÂMETRO 
𝝈𝟐 
CONHECIDO 

TIPO DE 
POPULAÇÃO 

VARIÁVEL PIVOTAL 
INTERVALO DE CONFIANÇA  (𝟏 − 𝜶) 
100% 
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NÃO 

 
 
 

NORMAIS 

 
 

𝑡

=
(𝑋1 − 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
√
1
𝑛1
+
1
𝑛2

∩ 𝑡(𝑣=𝑛1+𝑛2−2) 

 
 

](𝑋1 − 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

− 𝑡
(𝑣=𝑛1+𝑛2−2;

𝛼
2
)
𝑆𝑃; (𝑋1

− 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

+ 𝑡
(𝑣=𝑛1+𝑛2−2;

𝛼
2
)
𝑆𝑃; [ 

𝑂𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑃

= √
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
√
1

𝑛1
+
1

𝑛2
 

 
 
 

NÃO 

 
 
 

NORMAIS 
 
 

 

𝑡 =
(𝑋1 − 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2

∩ 𝑡

(

 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 

𝑣=

(
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
)

2

(
𝑆1
2

𝑛1
)

2

𝑛1−1
+

(
𝑆2
2

𝑛2
)

2

𝑛2−1 ]
 
 
 
 
 
 

)

 
 
 
 

 

 

](𝑋1 − 𝑋2) − 𝑡(𝑣;𝛼
2
)
√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
; (𝑋1 − 𝑋2)

+ 𝑡
(𝑣;
𝛼
2
)
√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
[ 
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APÊNDICE 4 

 

Tabela 17: Resumo teórico dos testes de hipóteses paramétricos, para médias variâncias e proporções. 

  

 

 

 

𝑷𝟏 −𝑷𝟐 

(
𝒏𝟏 ≥ 𝟑𝟎 𝒆 
𝒏𝟐 ≥ 𝟑𝟎

) 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

BERNOULLI 

 

 

 

 

 

𝒁

=
(�̂�𝟏 − �̂�𝟐) − (𝑷𝟏 −𝑷𝟐)

√
𝑷𝟏(𝟏 − 𝑷𝟏)

𝒏𝟏
+
𝑷𝟐(𝟏 − 𝑷𝟐)

𝒏𝟐
∩ 𝑵(𝟎, 𝟏) 

 

](�̂�𝟏 − �̂�𝟐) − 𝒁(𝜶
𝟐
)
𝝈(�̂�𝟏−�̂�𝟐); (�̂�𝟏 − �̂�𝟐)

+ 𝒁
(
𝜶
𝟐
)
𝝈(�̂�𝟏−�̂�𝟐)[ 

𝑶𝒏𝒅𝒆, 𝝈(�̂�𝟏−�̂�𝟐) =
√
�̂�𝟏(𝟏 − �̂�𝟏)

𝒏𝟏
+
�̂�𝟐(𝟏 − �̂�𝟐)

𝒏𝟐
 

𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝟐
𝟐 

 

 

______ 

 

NORMAIS 

 

𝑭

=
𝑺𝟏
𝟐

𝑺𝟐
𝟐

𝝈𝟐
𝟐

𝝈𝟏
𝟐 ∩ 𝑭(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏;𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏) 

]
𝑺𝟏
𝟐

𝑺𝟐
𝟐

𝟏

𝑭
(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏;𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏;

𝜶
𝟐
)

;
𝑺𝟏
𝟐

𝑺𝟐
𝟐 𝑭(𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏;𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏;

𝜶
𝟐
)
[ 
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Ho 

𝝈𝟐 

CONHECIDO? 

TIPO DE 

POPULAÇÃO 
 

ESTATÍSTICA TESTE 

H1 REJEITAR Ho SE 

 

 

 

 

𝝁 = 𝝁𝟎 

 

 

SIM 

 

 

NORMAL 

 

𝑍 =
𝑋 − 𝜇0
𝜎

√𝑛

∩ 𝑁(0,1) 

𝜇 < 𝜇0 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑍(𝛼) 

𝜇 > 𝜇0 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑍(𝛼) 

𝜇 ≠ 𝜇0 |𝑍𝑜𝑏𝑠| ≥ 𝑍(𝛼
2
)
 

 

 

NÃO 

 

 

NORMAL 

 

𝑡 =
𝑋 − 𝜇0
𝑆

√𝑛

∩ 𝑡(𝑣=𝑛−1) 

𝜇 < 𝜇0 𝑡𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑡(𝑉;𝛼) 

𝜇 > 𝜇0 𝑡𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑡(𝑉;𝛼) 

𝜇 ≠ 𝜇0 |𝑡𝑜𝑏𝑠| ≥ 𝑡
(𝑉;

𝛼
2
)
 

 

𝑷 = 𝑷𝟎 
(𝒏 ≥ 𝟑𝟎) 

 

 

________ 

 

 

BERNOULLI 

 

𝑍 =
�̂� − 𝑃0

√𝑃0
(1 − 𝑃0)
𝑛

∩ 𝑁(0,1) 

𝑃 < 𝑃0 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑍(𝛼) 

𝑃 > 𝑃0 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑍(𝛼) 

𝑃 ≠ 𝑃0 |𝑍𝑜𝑏𝑠| ≥ 𝑍(𝛼
2
)
 

 

 

𝝈𝟐 = 𝝈𝟎
𝟐 

 

 

________ 

 

 

NORMAL 

 

𝜒2𝑇𝐸𝑆𝑇𝐸 =
(𝑛 − 1)𝑆2

𝜎0
2 ∩ 𝜒(𝑣=𝑛−1)

2  

𝜎2 < 𝜎0
2 𝜒𝑜𝑏𝑠

2 ≤ 𝜒(𝑉;1−𝛼)
2  

𝜎2 > 𝜎0
2 𝜒𝑜𝑏𝑠

2 ≥ 𝜒(𝑉;𝛼; )
2  

𝜎2 ≠ 𝜎0
2 𝜒𝑜𝑏𝑠

2 ≤ 𝜒
(𝑉;1−

𝛼
2
)

2  𝑒 𝜒2 ≥ 𝜒
(𝑉;

𝛼
2
)

2  

Ho 𝝈𝟏
𝟐 𝒆 𝝈𝟐

𝟐 

CONHECIDOS? 

TIPO DE 
POPULAÇÃO 

 

ESTATÍSTICA TESTE 

 

H1 

 

REJEITAR Ho SE 

    𝜇1 < 𝜇2 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑍(𝛼) 
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 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 

 

SIM 

 

NORMAIS 
𝑍 =

(𝑋1 − 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2

∩ 𝑁(0,1) 
𝜇1 > 𝜇2 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑍(𝛼) 

𝜇1 ≠ 𝜇2 |𝑍𝑜𝑏𝑠| ≥ 𝑍(𝛼
2
)
 

NÃO 

(𝜎1
2  =  𝜎2

2) 

 

NORMAIS 

𝑡

=
(𝑋1 − 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
√
1
𝑛1
+
1
𝑛2

∩ 𝑡(𝑣=𝑛1+𝑛2−2) 

𝜇1 < 𝜇2 𝑡𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑡(𝑉=𝑛1+𝑛2−2;𝛼) 

𝜇1 > 𝜇2 𝑡𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑡(𝑉=𝑛1+𝑛2−2;𝛼) 

𝜇1 ≠ 𝜇2 |𝑡𝑜𝑏𝑠| ≥ 𝑡(𝑉=𝑛1+𝑛2−2;
𝛼
2
)
 

 

NÃO 

(𝜎1
2  ≠  𝜎2

2) 

 

 

NORMAIS 

𝑡 =
(𝑋1 − 𝑋2) − (𝜇1 − 𝜇2)

√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2

∩ 𝑡

(

 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 

𝑣=

(
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
)

2

(
𝑆1
2

𝑛1
)

2

𝑛1−1
+

(
𝑆2
2

𝑛2
)

2

𝑛2−1 ]
 
 
 
 
 
 

)

 
 
 
 

 

𝜇1 < 𝜇2 𝑡𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑡(𝑉;𝛼) 

𝜇1 > 𝜇2 𝑡𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑡(𝑉;𝛼) 

𝜇1 ≠ 𝜇2 |𝑡𝑜𝑏𝑠| ≥ 𝑡
(𝑉;

𝛼
2
)
 

  

 

________ 

 

 

 

BERNOULLI 

𝑍 =
(�̂�1 − �̂�2) − (𝑃1 − 𝑃2)

√
𝑃1(1 − 𝑃1)

𝑛1
+
𝑃2(1 − 𝑃2)

𝑛2

∩ 𝑁(0,1) 
𝑃1 < 𝑃2 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≤ −𝑍(𝛼) 

𝑃1 > 𝑃2 𝑍𝑜𝑏𝑠 ≥ 𝑍(𝛼) 

𝑷𝟏 ≠ 𝑷𝟐 |𝒁𝒐𝒃𝒔| ≥ 𝒁
(
𝜶
𝟐
)
 

Ho 𝝈𝟐 

CONHECIDO? 

TIPO DE 
POPULAÇÃO 

 

ESTATÍSTICA TESTE 

 

H1 

 

REJEITAR Ho SE 
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𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝟐
𝟐 = 𝝈𝟎

𝟐 

 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

NORMAIS 

 

 

 

 

𝑭 =
𝑺𝟏
𝟐

𝑺𝟐
𝟐

𝟏

𝝈𝟎
𝟐 ∩ 𝑭(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏;𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏) 

𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝟐
𝟐 < 𝝈𝟎

𝟐 
𝑭𝑶𝑩𝑺 ≤ 𝑭(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏,𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏;𝟏−𝜶) 

𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝟐
𝟐 > 𝝈𝟎

𝟐 
𝑭𝑶𝑩𝑺 ≥ 𝑭(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏,𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏;𝜶) 

𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝟐
𝟐 ≠ 𝝈𝟎

𝟐 
𝑭𝑶𝑩𝑺 ≤ 𝑭(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏,𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏;𝟏−

𝜶
𝟐
)
 

e 𝑭𝑶𝑩𝑺 ≥ 𝑭
(𝒗𝟏=𝒏𝟏−𝟏,𝒗𝟐=𝒏𝟐−𝟏;

𝜶

𝟐
)
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