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Grupo III 5 valores

1. Considere uma amostra aleatória de dimensão n, (X1, . . . , Xn), proveniente de uma população X com dis-
tribuição de Bernoulli de parâmetro p.

(a) Deduza o estimador de máxima verosimilhança de p. (1.5)

(b) Mostre que o estimador de máxima verosimilhança da variância de
∑n

i=1Xi não é centrado. (1.0)

2. Uma fábrica de produtos lácteos sustenta que a quantidade de gordura, por litro, de leite gordo que comer-
cializa é uma variável aleatória, X, com distribuição normal com variância igual a 0.25. Uma entidade
controladora conjectura que tal variância é superior a 0.25, tendo para o efeito adquirido 41 pacotes de 1
litro de leite gordo e registado os seguintes resultados

∑41
i=1 xi = 1 310.3 e

∑41
i=1 x

2
i = 41 887.09.

(a) Averigue se devemos rejeitar H0 : σ2 = 0.25 a favor da hipótese da entidade controladora, ao ńıvel de (1.5)

significância de 5%.

(b) Determine a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando na verdade σ2 = 0.36. (1.0)

Grupo IV 5 valores

1. Um procedimento de inspecção fabril envolveu a recolha casual de uma amostra de 100 pacotes de 4 peças
e conduziu ao registo do número de peças de cor vermelha em cada um dos 100 pacotes, números esses
organizados na tabela abaixo:

N o de peças vermelhas por pacote 0 1 2 3 4

Freq. absoluta observada 4 30 37 20 9

A responsável pelo processo de produção de peças afirmou recentemente que as peças são produzidas e
embaladas de forma independente, que cada peça pode ser ou vermelha ou azul e que as peças vermelhas e
azuis são produzidas em igual proporção.

(a) Seja X o número de peças vermelhas num pacote de 4 peças. Que hipótese de ajustamento lhe parece (0.5)

adequado testar?

(b) Será a hipótese que formulou em (a) consistente com os dados? Recorra para o efeito ao cálculo do (1.5)

valor p.

2. Os dados que se encontram abaixo resultaram de uma experiência cujo objectivo era estudar a relação entre
uma medida de corrosão do ferro (Y ) e a concentração de Na3PO4 (x, em ppm), enquanto inibidor da
corrosão.

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concentração de Na3PO4 (xi) 2.50 5.03 7.60 11.60 13.00 19.60 26.20 33.00 40.00 50.00
Medida de corrosão (yi) 7.68 6.95 6.30 5.75 5.01 1.43 0.93 0.72 0.68 0.56∑10
i=1 xi = 208.53

∑10
i=1 x

2
i = 6 652.4710

∑10
i=1 yi = 36.01

∑10
i=1 y

2
i = 209.3417

∑10
i=1 xiyi = 365.2225

Após ter considerado o modelo de regressão linear simples Yi = β0 + β1xi + εi (i = 1, . . . , 10) e as hipóteses
de trabalho habituais, responda às questões seguintes:

(a) Deduza um intervalo de confiança a 95% para o valor esperado da medida de corrosão, caso a concen- (2.0)

tração de Na3PO4 seja de 30 ppm.

(b) Determine e comente o valor do coeficiente de determinação. (1.0)
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