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1. Um engenheiro sabe que o tempo de vida (em milhares de horas) de um determinado equipamento pode ser
modelado pela variável aleatória X com função de densidade de probabilidade

fX(x) =

{
2λxe−λx

2
, x > 0

0, caso contrário,

onde λ > 0.

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

(b) Com base na seguinte concretização de uma amostra aleatória de tamanho 6, (1.1, 2.1, 3.1, 3.0, 2.3, 3.4), (1.0)

obtenha a estimativa de máxima verosimilhança de P (X > 3).

2. Considere que o aumento de peso (em libras), em porcos alimentados com as rações A e B durante um
peŕıodo de 20 semanas, são duas variáveis aleatórias (X e Y , respectivamente) com distribuições normais
cujas variâncias são desconhecidas mas que se assume serem iguais.

(a) Construa um intervalo de confiança 90% para a diferença entre os valores esperados dos aumentos de peso (1.5)

em porcos alimentados com as rações A e B. Considere para o efeito as realizações de duas amostras
aleatórias independentes, referentes às rações A e B, tais que

∑6
i=1 xi = 418,

∑6
i=1 x

2
i = 29 248,∑6

i=1 yi = 384 e
∑6
i=1 y

2
i = 24 790.

(b) O fornecedor da ração A defende que esta ração causa o mesmo aumento esperado de peso que a ração (1.0)

B. Teste esta hipótese ao ńıvel de significância de 10%, com base no intervalo obtido na aĺınea anterior.

Grupo IV 5 valores

1. Num estudo sobre as anomalias detectadas na fase de instalação de uma rede de intranet numa empresa,
foram registados os intervalos (em minutos) entre a ocorrência de anomalias sucessivas. Os dados foram
sumarizados na tabela seguinte:

Classe [0, 8] (8, 15] (15, 25] (25, +∞)

Freq. absoluta observada 51 30 15 4

Teste se a distribuição dos intervalos entre anomalias sucessivas se pode considerar exponencial com valor (2.0)

esperado igual a 10 minutos. Tome a decisão com base no valor-p do teste.

2. Os registos de 12 voos de um certo tipo de avião comercial, numa mesma rota e a altitudes idênticas, indicam
que o consumo de combust́ıvel (Y , em litros por hora) e a velocidade (x, em nós) são tais que:∑12
i=1 xi = 5 460,

∑12
i=1 x

2
i = 2 498 600,

∑12
i=1 yi = 7 110.9,

∑12
i=1 y

2
i = 4 238 125.75, e

∑12
i=1 xiyi = 3 254 125.

Assumindo o modelo de regressão linear simples Yi = β0 +β1xi+ εi (i = 1, . . . , 12) e as hipóteses de trabalho
habituais, responda às questões seguintes:

(a) Estime a recta de regressão de Y sobre x. (1.0)

(b) Avalie a qualidade do modelo de regressão através de um teste de significância da regressão ao ńıvel de (2.0)

significância de 5% e do cálculo do coeficiente de determinação.
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