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Questões de múltipla escolha

Disciplina: 539040 - Estatística Aplicada
Permitido o uso de calculadora.
Permitido o uso de fórmulas.

Questão 1: Dentre todos os alunos de Estatística foi retirada uma amostra de 257 elementos que revelou um
nível de aprovação de 81%. Baseada nesta amostra foi feita a estimativa que a aprovação de todos os alunos
será de 81% = 4%. Com relação à confiabilidade da estimativa feita acima não podemos afirmar que:
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A)Q valor do coeficiente de confiabilidade é de 1,63. a

l/ Úi\ ~ O ,\ '"B)A confiabilidade é de 94,84~o . \ _ '
C)A confiabilidade é de 89,68% "')-\-
~O erro esperado para uma confiabilidade de 100% seria de 9,79%. rJ : "t 4
E)As quatro alternativas acima estão erradas. ~ : <D\O
Questão 2: Dentre todos os alunos de Estatística foi retirada uma amostra de 257 elementos que revelou um
nível de aprovação de 81%. Baseada nesta amostra foi feita a estimativa que a aprovação de todos os alunos
será de 81% = 4%. Na situação acima podemos afirmar que:

A)O erro esperado é de 4% .
.-!J,.1i90erro padrão é de 2,45%.

C)O erro esperado é de 2,45% .
-ftJAs questões a e c estão corretas
E)Nenhuma das alternativas acima está correta.

Questão 3: Através de uma amostragem prévia determinou-se que o índice de cura de dois medicamentos A
e B eram respectivamente de 68% e 59%. Deseja-se ter 94% de certeza de que o erro esperado da estimação
da comparação entre os dois medicamentos seja inferior a 5%. Com relação à situação acima não podemos
afirmar que:

A)O valor mais provável para a diferença entre os índices de cura é de 9% a favor do medicamento A.
B)O erro esperado para esta estimativa deve ser de 5%.
C)O erro padrão para esta estimativa deve ser de 5%.
D)para uma confiabilidade de 94% devemos utilizar um índice de confiabilidade de 1,88.
~Existe uma e apenas uma alternativa errada entre as anteriores.

Questão 4: Um lote de 12 motores elétricos deve ser ou totalmente rejeitado ou totalmente vendido,
dependendo do resultado do seguinte procedimento: Dois motores são escolhidos ao acaso e
inspecionados. Se um ou mais for defeituoso, o lote será rejeitado; caso contrário será aceito. Suponha que
cada motor custe R$ 95,00 e seja vendido por R$ 120,00. Se cada lote contém em média 1 motor defeituoso,
qual será o lucro esperado do fabricante por lote? í e> ~-e-..t ..fi ,Lt 40 ,V0
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A)R$25,00
B)R$107,50
C)R$33,00
~R$250,00
E)R$105,60

Questão 5: Num hospital seis pacientes devem submeter-se a um determinado tipo de cirurgia da qual 68%
sobrevivem. Qual é a possibilidade de que no mínimo dois destes pacientes sobrevivam?

A)68,00%
B)32,00%
~46,24%
0)2,48%
E)98,53%

A)0,10%
B)1,00%
~10,00%
0)99,90%
E)99,OO%

Questão 6: As vendas de determinado produto têm apresentado distribuição normal com média de 1200
unidades/mês e desvio padrão de 130 unidades/mês. Se a empresa decide fabricar 1600 unidades naquele
mês, qual é a probabilidade dela não poder atender a todos os pedi~~~aquele mês, por estar com a
produção completa. L v
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Questão 7: Visando determinar a probabilidade de se encontrar fumantes numa determinada cidade fez-se
uma pesquisa na qual se entrevistou 856 pessoas às quais se perguntou sobre ser fumante ou não. 327
destas pessoas admitiram serem fumantes. Podemos afirmar que, nesta cidade a probabilidade de se
encontrar ao acaso uma pessoa não fumante é de:
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~61,8%
B)162%
C)32,7%
0)50%
E)38,2%

Questão 8: Em uma escola do 2°. Grau um professor fez uma pesquisa contando com a participação de oito
alunos. Nesta pesquisa foram feitas duas indagações:
_Durante quantas horas por dia, em média você joga vídeo game, e
- Qual foi a média das notas das provas do primeiro semestre.
Os resultados estão listados a seguir:

Determine a equação da reta de regressão, sabendo que existe um coeficiente de correlação entre as
variáveis de - 0,998?

A)y*=1,66xi+8,0
B)y*=-1,66xi-8,0
~y*=-1 ,80xi+8,6
0)y*=+1,66xi-8,0
E)y*=-1,66xi+8,0

Questões discursivas
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/ FORMULÁRIO.

X-Jl
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x = 11, + 70a
:L - c(mfiabWdade

Atab = 2 . ....,ta.bela -- lc

valor mais pt'ovlÍvel ::::p

. J-(1-P)
ClT (J1)ad't(lo ::::(J I) ::::
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ClTO esperado ::::I., . -=
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Estimativa > nalor inais provável ± err'o esperado

EstiTllativa ::::VO.I01·mais J)TQváve1 ± :m.al·gem de erro
Estimativa:::: uaior mais pr·ovável. ± :te . err'o padr-liu

Confiabillid-ilde 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 9~,t 98% 9'9% 1,00%1

:Zc 1,6<1 1.,'0 1,75 1,81 1,Sª 1,.96 2,,05 :t17 2,.33 2,58 4,,00 ~

Questão 2: 38% dos alunos de uma universidade estão fazendo estágio profissional no momento. Foram
retiradas dessa população 150 amostras, cada uma com 81 alunos cada. Em quantas destas amostras serão
encontrados menos 25 % dosalunos fazendo estágio?
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