
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

Campus do Sertão 

Eixo da Tecnologia 

Reavaliação de Estatística e Probabilidade – AB2 (2018.2) – Professor Gabriel Bádue – 09/04/2019 

 

Nome: _______________________________________________ Matrícula: __________________ 

 

(2,0) 1. A altura dos alunos dos cursos de engenharia do Campus do Sertão é normalmente distribuída 

com a média de 170cm, e desvio padrão 6cm . Determine a probabilidade de um aluno, aleatoriamente 

selecionado, ter altura: 

a) entre 170 e 176 cm;  

b) entre 164 e 176 cm;  

c) entre 176 e 182 cm;  

d) acima de 182 cm. 

 

(2,0) 2. O tempo gasto em um exame tem distribuição normal, com 𝜇 = 120 min e 𝜎 = 15 min. 

a) Sorteando um aluno ao acaso, qual é a probabilidade que ele termine o exame antes de 100 

minutos? 

b) Qual deve ser o tempo de prova de modo a permitir que 95% dos vestibulandos terminem no prazo 

estipulado?   

 

(2,0) 3. Um pesquisador está estudando a resistência de um certo material sob determinadas 

condições. Ele sabe que essa variável é normalmente distribuída com variância igual a 4 unidades2. 

Foi extraída uma amostra aleatória de tamanho 10 obtendo-se os seguintes valores: 

 

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

 

a) Calcule a estimativa pontual da média populacional, com base nesta amostra.  

b) Determine o intervalo de confiança para a resistência média com nível de confiança de 90%. 

c) Qual o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido, ao estimarmos a resistência média, 

não seja superior a 0,3 unidades com probabilidade 0,90? E se quiséssemos um erro máximo de 0,1 

unidades com a mesma probabilidade? 

d) Suponha que no item (b) não fosse conhecido o desvio padrão. Como você procederia para 

determinar o intervalo de confiança para a média populacional, e que suposições você faria para isso? 

 

(1,0) 4. Pretende-se estimar o número total de médicos que trabalham em uma certa cidade e estão 

associados a planos de saúde. Para isso foi coletada uma amostra aleatória com n = 300 médicos dessa 

cidade e se apurou que entre eles m = 216 se enquadram nessa condição. Obtenha um intervalo de 

confiança a 98% para a sua estimativa, sabendo que o número total de médicos na cidade é 28000. 

 

(2,0) 5. Testa-se uma afirmação sobre a produção de macaxeira no estado de Alagoas, ao nível de 

significância 𝛼 = 0,05. As condições são tais que permitem a utilização da distribuição normal 

(porque o teorema central do limite é aplicável). Determine os valores críticos de z se: 

a) o teste é bilateral; 

b) unilateral esquerdo; ou 

c) unilateral direito.  

   

 
 


