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Avaliação: (  ) AP1    ( X ) AP2     (  ) Sub-AP1    (  ) Sub-AP2    (  ) Exame Final 

Disciplina: ESTATÍSTICA  

Código da turma: 5ESTT 01 5ESTT-NT1 

Professor: WILLIAM SANTOS Data: 08/06/2016 

 
 ________________________________________________________________________________  
Nome do aluno 
 
 ________________________________________________________________________________  
Assinatura do aluno 
 

INSTRUÇÕES: 
• Esta prova compõe-se de 01 (uma) páginas e 05 (cinco) questões. Valor 7,0 (sete) pontos. Confira! 
• Leia atentamente toda a prova antes de iniciá-la. Informe imediatamente qualquer erro na impressão ou constituição. 
• Preencha a prova com caneta azul ou preta. Respostas preenchidas a lápis não serão consideradas na correção. 
• Ocorrendo erro no preenchimento de respostas dissertativas, risque a parte errada, coloque-a entre parênteses e, a seguir, 

escreva a resposta correta. NÃO UTILIZE CORRETIVO OU FITA CORRETIVA, pois se o fizer sua resposta não será 
considerada na correção. Faça: Exemplo: ...isto (pôsto) posto podemos concluir que... 

• Início da prova às (18:35hs) com duração de 03:00 (três horas) e um tempo mínimo de permanência em sala de 60 
(sessenta) min. 

• A prova é Individual. Será permitido o uso de calculadora convencional, HP12 ou científica. O uso de demais equipamentos 
eletrônicos, a consulta ou comunicação a terceiros ensejará a atribuição de grau 0 (ZERO) ao(s) aluno(s). Caso isto ocorra 
o (s) aluno (s) deverão acatar a ordem do aplicador da prova, sair da sala sem atrapalhar os colegas, devendo procurar o 
seu coordenador para manifestar qualquer insatisfação. 

SUCESSO! 

 
1) (1,5) As alturas dos alunos de determinada escola são normalmente distribuídas com média de 1,60 m e 
desvio-padrão 0,30 m. Determine a probabilidade de um aluno medir: 
 
a) entre 1,40 e 1,60.   b) mais de 1,80.   
 
 
2) (1,5) A duração de um certo componente eletrônico tem média de 850 dias e desvio-padrão de 45 dias. Calcule 
a probabilidade desse componente durar: 
 
a) entre 600 e 1100 dias.  b) mais que 900 dias.   
 
 
3) (2,0) Um pesquisador indagou a 7 pessoas (todas com 40 anos de idade) que aguardavam o trem em uma 
plataforma de metrô as seguintes questões: Quantos anos você estudou? Quantos livros você já leu? As respostas 
encontram-se na tabela abaixo, onde Xi representa o número de anos que a pessoa estudou e Yi representa o 
número de livros que a pessoa já leu. Determine o coeficiente de correlação e a reta de regressão linear. 
 

Xi 3 5 7 9 10 14 16 
Yi 1 3 3 5 6 7 12 

 
4) (1,0) Uma moeda é lanc ̧ada quatro vezes. Calcule a probabilidade de obtermos: duas caras e duas coroas. 
 
5) (1,0) Os vinte e cinco alunos de uma turma foram distribuidos por sexo e idade.  
 
Homens com 17 anos = 8  Homens com 18 anos = 2 
Mulheres com 17 anos = 11  Mulheres com 18 anos = 4 
 
Qual a probabilidade de ser escolhido ao acaso alguém de 18 anos sabendo que ele é homem? 
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Avaliação: (  ) AP1    ( X ) AP2     (  ) Sub-AP1    (  ) Sub-AP2    (  ) Exame Final 

Disciplina: ESTATÍSTICA  

Código da turma: 5ESTT 01 5ESTT-NT1 

Professor: WILLIAM SANTOS Data: 08/06/2016 

 
 ________________________________________________________________________________  
Nome do aluno 
 
 ________________________________________________________________________________  
Assinatura do aluno 
 

INSTRUÇÕES: 
• Esta prova compõe-se de 01 (uma) páginas e 05 (cinco) questões. Valor 7,0 (sete) pontos. Confira! 
• Leia atentamente toda a prova antes de iniciá-la. Informe imediatamente qualquer erro na impressão ou constituição. 
• Preencha a prova com caneta azul ou preta. Respostas preenchidas a lápis não serão consideradas na correção. 
• Ocorrendo erro no preenchimento de respostas dissertativas, risque a parte errada, coloque-a entre parênteses e, a seguir, 

escreva a resposta correta. NÃO UTILIZE CORRETIVO OU FITA CORRETIVA, pois se o fizer sua resposta não será 
considerada na correção. Faça: Exemplo: ...isto (pôsto) posto podemos concluir que... 

• Início da prova às (18:35hs) com duração de 03:00 (três horas) e um tempo mínimo de permanência em sala de 60 
(sessenta) min. 

• A prova é Individual. Será permitido o uso de calculadora convencional, HP12 ou científica. O uso de demais equipamentos 
eletrônicos, a consulta ou comunicação a terceiros ensejará a atribuição de grau 0 (ZERO) ao(s) aluno(s). Caso isto ocorra 
o (s) aluno (s) deverão acatar a ordem do aplicador da prova, sair da sala sem atrapalhar os colegas, devendo procurar o 
seu coordenador para manifestar qualquer insatisfação. 

SUCESSO! 

 
1) (1,5) Os pesos de estudantes são normalmente distribuídos com média de 65,3 kg e desvio-padrão de 5,5 kg. 
Determine a probabilidade de ser escolhido ao acaso um aluno:  
 
a) com peso entre 50 e 80 kg.  b) com mais de 63,2 kg.   
 
2) (1,5) Uma fábrica de pneus fez um teste para medir o desgaste através da distribuição normal com média de 
48.000 km e desvio padrão de 2.000 km. Calcule a probabilidade do pneu durar: 
 
a) entre 45.000 e 50.000 km.  b) mais que 65.000 km.   
 
3) (2,0) Um pesquisador indagou a 7 pessoas (todas com 40 anos de idade) que aguardavam o trem em uma 
plataforma de metrô as seguintes questões: Quantos anos você estudou? Quantos livros você já leu? As respostas 
encontram-se na tabela abaixo, onde Xi representa o número de anos que a pessoa estudou e Yi representa o 
número de livros que a pessoa já leu. Determine o coeficiente de correlação e a reta de regressão linear. 
  

 
 
4) (1,0) Uma moeda é lanc ̧ada quatro vezes. Calcule a probabilidade de obtermos: três caras e uma coroa 
 
5) (1,0) Os vinte e cinco alunos de uma turma foram distribuidos por sexo e idade.  
 
Homens com 17 anos = 8  Homens com 18 anos = 2 
Mulheres com 17 anos = 11  Mulheres com 18 anos = 4 
 
Qual a probabilidade de ser escolhido ao acaso alguém de 17 anos sabendo que ela é mulher? 
 


