
Departamento de Matemática

Probabilidades e Estat́ıstica

1o Exame / 2 o Teste (Grupos III e IV) 2o semestre – 2009/2010
Duração: 3 horas / 1 hora e 30 minutos 22/06/2010 – 9:00 horas

Grupo I 5 valores

1. Um laboratório está a desenvolver um teste rápido para detectar a presença de anticorpos contra um
certo v́ırus. Resultados preliminares indicam que o teste determina a presença de anticorpos quando
estes de facto existem em 99% dos casos mas apenas revela a sua não presença em 80% dos casos em
que estes não existem. Admita que, em certa população, 20% das pessoas foram ou estão actualmente
infectadas pelos v́ırus, o que significa que têm os referidos anticorpos, e que o teste é aplicado a uma
pessoa escolhida ao acaso nessa população.

(a) Determine a probabilidade de o teste indicar a presença de anticorpos. (1.5)

(b) Se o teste não indicar a presença de anticorpos, qual é a probabilidade de esse resultado estar (1.0)

correcto?

2. Considere que o intervalo de tempo entre chamadas consecutivas recebidas na linha SAÚDE 24 referen-
tes a suspeitas de infecção pelo v́ırus H1N1 durante um pico da doença tem distribuição Exponencial
de valor médio igual a 30 segundos.

(a) Determine o valor da moda e da mediana do intervalo de tempo entre chamadas consecutivas e (1.5)

calcule a probabilidade de o tempo entre chamadas consecutivas exceder 1 minuto.

(b) Calcule a probabilidade de haver 10 chamadas em 5 minutos. (1.0)

Grupo II 5 valores

1. Uma empresa pretende comercializar pacotes com 500g de flocos de cereais, os quais serão cheios por
uma máquina que pode ser regulada. O peso (em gramas) de cada pacote enchido por essa máquina
é uma variável aleatória com distribuição Uniforme cont́ınua, com variância igual a 12g2.

(a) Em que valor deve ser fixado o peso médio dos pacotes para que apenas 5% dos pacotes produzidos (1.5)

tenham peso inferior ao desejado?

(b) Calcule um valor aproximado para a probabilidade de o peso de um lote de 200 pacotes exceder (1.0)

101.2kg.
Nota: se não resolveu a aĺınea (a) considere que a máquina está regulada para um peso médio
de 505.5g.

2. Seja X uma variável aleatória que representa a quantidade de matéria prima (em toneladas) que uma
fábrica recebe no ińıcio de cada semana e Y uma outra variável aleatória que representa a quantidade
da mesma matéria prima que é efectivamente gasta na produção ao longo da semana. Acerca destas
variáveis admite-se que fX(x) = 5x4, para 0 < x < 1, e fY |X=x(y) = 3y2

x3 , com 0 < y < x.

(a) Prove que a função de densidade de probabilidade marginal de Y é dada por (1.5)

fY (y) =
15
2
y2(1− y2), 0 < y < 1,

e determine a probabilidade de a quantidade de matéria prima gasta na produção ao longo de
uma semana não exceda 0.9 toneladas.

(b) Determine o valor esperado da quantidade de matéria prima que não é empregue na produção (1.0)

durante uma semana.
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Grupo III 5 valores

1. Numa amostra casual de dimensão 100 de uma população X com função de densidade de probabilidade
f(x) = λ2e−λ

2x, para x > 0, a soma das observações obtidas é igual a 95.

(a) Mostre que o estimador de máxima verosimilhança de λ é dado por 1/
√
X̄. (1.5)

(b) Com base ns observações obtidas, determine as estimativas de máxima verosimilhança de λ e de (1.0)

P [X < 0.15].

2. Mediram-se 100 intervalos de tempo entre emissões sucessivas de part́ıculas de um material radio-
activo, tendo-se obtido um tempo total de 625 segundos. Suponha que tais intervalos resultam da
concretização de uma amostra aleatória de uma população X (em segundos), com X ∼ Exp(λ), e são
usados para testar H0 : λ = 0.2.

(a) Utilize o facto de a estat́ıstica T = 10( X̄5 −1) ter, sob a validade de H0, uma distribuição amostral (1.5)

aproximada N(0, 1), para testar H0 ao ńıvel de significância de 2%.

(b) Calcule um valor aproximado para a probabilidade de se rejeitar H0 quando na verdade o valor (1.0)

médio de X é 8 segundos.

Grupo IV 5 valores

1. A DECO realizou um estudo para analisar a presença, num dado tipo de equipamentos para purifi-
cação do ar, de uma substância nociva para a saúde. Para tal analisou 41 equipamentos deste tipo,
seleccionados ao acaso e de forma independente, para os quais obteve um valor médio amostral da
qunatidade de tal substãncia igual a 11.4 mg e um desvio padrão amostral igual a 0.6 mg. Admitindo
que a variável aleatória correspondente à quantidade desta substância nestes equipamentos tem uma
distribuição normal:

(a) Derive um intervalo de confiança a 90% para o valor esperado da quantidade da substância num (1.5)

equipamento deste tipo.

(b) O fabricante deste tipo de equipamento afirma que o valor esperado em causa é 11.2 mg. O que (1.0)

pode concluir acerca da pretensão do fabricante com base no resultado da aĺınea anterior?

2. Sabe-se que o logaritmo da tensão suportada (lnS) e o logaritmo do número de milhões de ciclos até
à falha (ln z) de uma determinada liga se relacionam segundo um modelo de regressão

lnS = β0 + β1 ln z + ε

com as hipóteses de trabalho usuais. Uma experiência com 5 observações com essa liga metálica
produziu os seguintes resultados para a gama de valores de 0.925 milhões e 420 milhões de ciclos:X

i

ln zi =18.1508,
X

i

(ln zi)
2 =89.1027,

X
i

ln si =18.3917,
X

i

(ln si)
2 =67.781,

X
i

ln si ln zi =65.0681

(a) Estime o valor esperado do logaritmo das tensões suportadas para números de ciclos iguais a (1.5)

100 milhões e a 500 milhões de ciclos. Será correcto estimar ambos os valores esperados dessas
tensões a partir desse modelo de regressão?

(b) Calcule o coeficiente de determinação e comente o ajustamento do modelo. (1.0)

Página 2 de 1


