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1ª Lista de Exercícios 

 

1. Paulo e José são leitores ávidos. Recentemente, Paulo leu, num mês, 4 
livros de ficção e dois de não-ficção, enquanto José leu e 3 livros de 
ficção e 3 de não ficção.  

Quais das conclusões seguintes podem ser obtidas desses números por 
métodos puramente descritivos e quais requerem generalizações? 
Explique suas respostas. 

a) No mês considerado, Paulo e José leram o mesmo número de livros. 
b) Paulo sempre lê mais livros de ficção do que José. 
c) Ao longo de um ano, a média de José é de 3 livros de não ficção por mês. 
d) A velocidade de leitura de Paulo e de José é praticamente a mesma. 
 

2.   Uma livraria registra as vendas diárias de 3 novas obras de escritores 
famosos de livros de suspenses.  Decida se os dados obtidos 
constituem uma população ou uma amostra se a livraria pretende: 

a) usar os dados para pagamento de impostos; 

b) usar a informação na campanha publicitária para aumentar as vendas 
desses livros; 

c) determinar o tamanho do mercado desses livros para reedições futuras; 

d) decidir qual dos três livros deveria receber uma menção honrosa como 
melhor livro de suspense do ano. 

3. Doze insetos sobreviveram a uma aplicação de um certo inseticida por 
112, 83, 102, 84, 105, 121, 76, 110, 98, 91, 103 e 85 segundos. 
Encontre a média desses tempos de sobrevivência. 
 

4. A editora de um livro sobre valores nutritivos precisa de um número para 
a quantidade de calorias de uma pizza de calabresa grande. Solicitando 
a um laboratório que faça o serviço com um calorímetro, ela recebe os 
seguintes números para uma fatia de pizza de seis fornecedores 
diferentes: 265, 332, 340, 225, 238 e 346. 
 
a) Calcule a média, já que a editora usará essa estatística. 
 
b) Suponha que, ao calcular a média, a editora cometa o erro de digitar 
832, em vez de 238, em sua calculadora.  
 
Qual será o tamanho do erro no número que será impresso no livro? 



 
c) Suponha que a editora tivesse usado a mediana dos valores. Qual 
seria o erro introduzido pelo equívoco na digitação? 
 

5. Um vendedor de uma companhia recebeu um bônus de 20.000 unidades 
monetárias por aposentadoria voluntária em julho de 2001, tendo 
investido 6.000 num fundo que paga 3,75%, 10.000 num fundo que paga 
3,96% e 4.000 num fundo que paga 3,25%. Usando as respectivas 
quantias como pesos, encontre a média ponderada das três 
percentagens. 
 

6. Observe atentamente os conceitos de média, mediana e moda e 
responda: 

a) Quais dessas medidas de tendência central são sensíveis a valores 
extremos? Explique. 

b) Qualquer conjunto de dados apresenta média, mediana e moda? 

c) Quais conceitos levam em consideração todos os elementos do conjunto de 
dados analisado? 

7. Calcule a média, variância e desvio-padrão dos dados abaixo.  

Sete homens foram pesados, e os resultados em kg foram: 

57.0, 62.9, 63.5, 64.1, 66.1, 67.1, 73.6. 
 

8. Uma informação útil é que para qualquer conjunto de dados, pelo 
menos 75% deles fica dentro de uma distância de 2 desvio padrão da 
média, i.e. entre                e              .  

Verifique. 

 
9. Em sala calculamos a média, amplitude, variância e desvio-padrão das 

notas lançadas por dois professores. Repita os cálculos e interprete os 
resultados obtidos mostrando, através dos conceitos estatísticos, qual 
professor você preferiria. 

 
Professor 1= 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 10 

Professor 2= 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 

10.  Encontre a área sob a curva normal padrão: 
a. Entre z=-1,20 e z=0.    
     

b. Á esquerda de z=0,94; 
 

c. Á direita de z=1,76; 
 

Sx 2− Sx 2+



d. Á esquerda de z=-0,85; 
 

e. Entre z=0,87 e z=1,28; 
 

f. Entre z=-0,34 e z=0,62 
 

11. Se uma v. a. ~N(10, 5), qual é a probabilidade de assumir um valor 
entre 12 e 15? 

 

12. Um histograma é uma maneira de representar um agrupamento que se 
utiliza de retângulos cuja altura é proporcional ao número de elementos 
em cada classe. 

Observe o histograma construído com os dados da tabela abaixo e calcule 
a média. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Pense no marcador das horas num relógio digital. 
a. Qual a probabilidade de que, ao olhar para ele num momento 

qualquer do dia, ele esteja mostrando um número particular? 
b. A probabilidade se altera se ele for um mostrador de 12 horas 

ou de 24 horas? 
c. Desenhe os histogramas para os dois casos 
d. Identifique a distribuição de probabilidade dos histogramas 

desenhados. 
 

Altura Número de 
pessoas 

[150;160[ 1 

[160;170[ 8 

[170;180[ 14 

[180;190[ 4 

[190;200[ 2 

[200;210[ 1 



14. Em cada caso que envolve áreas sob a curva normal com média igual a 
115, decida se a primeira área é maior, se a segunda é maior ou se as 
duas são iguais: 

a. A área à direita de 135 ou a área à esquerda de 85; 
b. A área entre 103 e 127 ou a área entre 115 e 139; 
c. A área à direita de 105 ou a área à esquerda de 125. 

 

15. Se a quantidade de radiação cósmica a que uma pessoa está exposta 
enquanto atravessar o território do Japão de avião é uma v. a. 
~N(4,35;0,59), encontre as probabilidades de que uma pessoa num tal 
voo esteja exposta a 

a. Mais de 5,00 mrem de radiação; 
b. Alguma quantidade de 3 a 4 mrem de radiação. 

 

16. Qual a probabilidade de uma variável normal padrão estar entre -0,5 e -
0,8?  
 

17. Suponha que X~N(8,4). Qual a probabilidade de X vir a assumir um 
valor entre         4 e 12?  
 

18. E qual a probabilidade de X exceder 12? 
 

19. Se a v. a. X tem uma distribuição F8,7, qual a probabilidade dela assumir 
um valor acima de 2,50? E de assumir o valor de 1,70? 

 

20.  Dada uma v. a. X ~ F12,9 , quais os valores que ela pode assumir com 
probabilidades de 25%, 10%, 5% e 1%? 

 

 

21.  A v.a. X tem distribuição t com 10g. l. Qual a probabilidade monocaudal 
e bicaudal dessa variável assumir um valor acima de 1,812? 

 

22.  Tendo uma distribuição t26, quais os valores que a v. a. X pode assumir 
com probabilidade de 10% bicaudal? 

 

 

23.  Observe os valores assumidos por uma v.a. com distribuição χ2 com 30 
g.l. e responda: 

a. Com qual probabilidade ela assume valores superiores a 4,256? 
 



b.  Com qual probabilidade ela assume valores abaixo de 20,60? 
 

c. Quais os valores que ela pode assumir com 5% de probabilidade? 
 

d. E com 1% de probabilidade? 
 

 

 

 

 

 


