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Lista 1 
- Distribuição de população e de média amostral 
- Intervalo de confiança 
- Teste de hipótese de médias e proporções 

 
 
PARTE 1: - DISTRIBUIÇÃO DE POPULAÇÃO E DE MÉDIA AMOSTRAL; INTERVALO DE CONFIANÇA 
 
 
1. Sabe-se que uma proposta tem 55% de aprovação. 
(a) Qual a probabilidade de, numa amostra de 200 pessoas, ela ser rejeitada, isto é, ser aprovada por 

menos de 50% das pessoas? 
(b) Numa amostra de 300 pessoas, qual a probabilidade dela ser aprovada por mais de 195 pessoas? 
 
2. Acredita-se que os egressos de determinado curso, na faixa etária de 25 a 35 anos, possuem bom 
potencial para fazer cursos de pós-graduação. Sabe-se que essa população específica tem rendas 
normalmente distribuídas com média R$ 2.015,00 e desvio padrão de R$ 900,00. 
(a) Qual a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso dessa população tenha um salário 

acima de R$ 1.800,00?  
(b) Qual a probabilidade de que o salário médio de uma amostra ao acaso de 100 pessoas dessa 

população esteja acima de R$ 1.800,00? 
 
3. Uma máquina automática de encher latas de sopa trabalha com o uma média de 450g e desvio 
padrão de 15g de peso por lata. Supondo que a distribuição do peso por lata seja normal; 
(a) Qual é a probabilidade de uma lata ter peso acima de 475g? 
(b) Você considera essa uma probabilidade baixa? Por que? 
(b) Qual é a probabilidade de uma amostra de 4 latas ter peso médio acima de 475g? 
 
4. Uma engarrafadora utiliza uma máquina para encher garrafas plásticas de refrigerante. O conteúdo 
nominal das garrafas é 300 ml. O conteúdo real, no entanto, varia segundo uma distribuição normal de 
média 298ml e desvio-padrão 3ml. 
(a) Qual a probabilidade de determinada garrafa conter menos de 295 ml?  
(b) Se a empresa engarrafou 1000 unidades no mês, quantas têm conteúdo acima de 302 ml? 
(c) Qual a probabilidade de que a média de uma amostra de 50 garrafas selecionadas aleatoriamente 

para fiscalização tenha menos de 300ml? 
 
5.Um fabricante de lâmpadas quer estimar o tempo de duração de seu produto. Uma amostra aleatória 
de 100 lâmpadas foi testada gerando tempo médio de 600 horas com desvio padrão de 90 horas. Qual 
é o Intervalo de Confiança com 90%, 95% e 99% para o tempo médio de duração de todas as lâmpadas 
produzidas pela fábrica? Dê um intervalo com 95% de probabilidade para o tempo de duração de uma 
lâmpada. 
 
6. Uma reportagem em um jornal local afirma que o consumo médio de cerveja por estudantes de nível 
médio equivale a 6 latas por semana. Preocupado, o diretor de um colégio quer saber se seus 
estudantes são também ébrios. Com garantia de confidencialidade, foram pesquisados aleatoriamente 
15 estudantes, encontrando-se um consumo médio equivalente a 4,2 latas por semana e desvio padrão 
de 1,5. Construa um IC 95% e utilize-o para verificar se o jornal tem razão em dizer que o consumo 
médio é de 6 latas por semana. 
 
7. Em um processo industrial, peças com mais de 22 kg e menos de 18 kg são consideradas 
inutilizáveis. O processo atual costuma refugar 10% das peças. Um novo processo promete a produção 
com peças com média de 21 kg e variância de 0,81 kg2.  A troca deve ser feita? Justifique. 
 
8. Uma empresa de aviação decidiu estudar o número de assentos desocupados em seus vôos. Foram 
pesquisados 225 vôos aleatoriamente, e o número médio de assentos desocupados por vôo observado 
foi 11,6. O desvio-padrão calculado foi s=4,1 assentos.  
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(a) Estime o número médio de assentos desocupados por vôo utilizando um intervalo de confiança de 
90%. 

(b) Estime o número de assentos desocupados em um dado vôo com 90% de probabilidade. 
(c) Interprete o Intervalo de Confiança do item a. 
(d) Suponha agora que apenas 25 vôos tivessem sido pesquisados. Utilize a média e o desvio-padrão 

do enunciado e construa um IC 90% para o número médio de assentos desocupados por vôo. 
 
9. O número de horas de sono de uma amostra de 25 voluntários é de 6,9 horas. (Obviamente eles 
ainda não tinham entrado na UFABC, senão não teriam tempo para esses luxos.) Considerando que a 
população tenha uma distribuição normal, determine um intervalo de confiança de 95% para o 
número médio de horas de sono da população. [Adaptado de Anderson; Sweeney; Willians.(2005). Estatística 
aplicada à economia e administração. p 299] 

 
10. Uma empresa deseja estimar o consumo médio mensal de tempero pronto entre consumidores de 
um determinado produto. Uma amostra preliminar de 20 consumidores apontou consumo médio de 
150 g/mês e desvio padrão de 20 g/mês. Calcule e interprete o intervalo de 95% de confiança para o 
consumo médio populacional. 
 
11.O quadro abaixo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre aquecimento global: 
 

País 
Proporção de adultos que acreditam que 

os seres humanos contribuem para o 
aquecimento global 

Número de 
entrevistados 

Estados Unidos 65% 2.563 
França 88% 1.125 

Alemanha 92% 1.086 
[Baseado em Larson; Farber (2010). Estatística Aplicada, 4ª edição, p 276] 

 
(a) Construa um intervalo de confiança de 99% para a proporção de adultos que acreditam que os 

seres humanos estão contribuindo para o aquecimento global nos três países. 
(b) Comparando as proporções dos três países, é possível afirmar que elas são diferentes? Se sim, em 

quais casos? (use os intervalos de confiança para sua análise) 
 
12. Em uma amostra aleatória de 5 fornos de microondas, a média de custo de reparos foi de R$75 e o 
desvio-padrão de R$12,50. Determine: [Baseado em Larson; Farber. (2010). Estatística Aplicada, 4ª edição, p 267] 

(a) Intervalo de confiança do custo médio de reparo, com coeficiente de confiança 0,95.  
(b) Erro de µ. 
(c) Escreva um parágrafo interpretando esses resultados. 
 
13. No teste de um novo método verificação de apelações contra multas de trânsito foi feita uma 
amostra aleatória com 18 empregados. A taxa média de compilação dessa amostra foi de 80 multas/h, 
com desvio-padrão de 10 multas/h e distribuição normal. [Adaptado de Anderson; Sweeney; Willians.(2005). 
Estatística aplicada à economia e Administração. P 298.] 

(a) Forneça o intervalo de confiança de 90% e 99% para a média de produção desse novo método. 
(b) Considerando que o método antigo de compilação possui historicamente uma média de 74 

unidades/hora e que trocá-lo pelo novo representaria custos de treinamento, equipamento e 
aprendizado, você aconselharia a troca dos métodos de produção, levando em conta os dois ICs 
calculados anteriormente? Justifique sua resposta. 

 
14. Um processo de produção é verificado periodicamente por um inspetor de qualidade, cujo 
procedimento consiste na retirada de amostras aleatórias de 50 produtos acabados e no cálculo do seu 
peso médio. Se os resultados dos testes, depois de um longo período, mostram que 5% dos valores das 
médias calculadas estão acima de 2,1kg e 5% estão abaixo de 1,9kg, quais são a média e o desvio-
padrão do peso dos produtos feitos por esse processo? 
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15. Um dique tem capacidade para até 15m de coluna d’água. 
Acima disso transbordará e inundará as imediações. Ele está 
atualmente com 12m e historicamente as chuvas nesse período 
de ano equivalem a 2m de coluna d’água, com desvio-padrão de 
0,75m. 
(a) Qual a probabilidade de que o dique transborde? 
(b) Considerando que o uma evacuação representa enormes custos econômicos e políticos, com base 

na probabilidade calculada você considera que o poder público deveria incorrer nesse ônus e 
mandar evacuar a região? Justifique sua resposta. 

 
16. Considerando os dados da reportagem ao 

lado, estabeleça: 

(a). Um intervalo de confiança de 95% e de 

99% para a porcentagem de brasileiras que 

pensa em colocar silicone. Interprete os 

resultados. 

(b). Considerando as informações sobre a 

amostra, você considera que a manchete da 

reportagem está adequada? Justifique. 

 
17. Leia os trechos e gráficas da reportagem e trace intervalos de confiança de 95% para a proporção 

de torcedores de Corinthians e São Paulo que declararam não saber nenhum atleta que jogue 

atualmente em suas equipes de preferência. Depois compare os intervalos e verifique se podemos 

afirmar estatisticamente que uma das torcidas conhece melhor o seu time que a outra. 

MAIORIA DOS TORCEDORES PAULISTANOS NÃO SABE OS JOGADORES DO SEU TIME 
Folha de São Paulo – Esporte – 01/03/2017 

A maioria dos torcedores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos que moram na capital não conhece 
nenhum jogador do seu time. 

Pesquisa realizada pelo Datafolha entre 8 e 9 de fevereiro aponta que o desconhecimento mais acentuado 
está entre os são-paulinos. [...] Fãs dos demais clubes considerados grandes no Estado não se saíram muito 
melhor.  

 
Fonte: Datafolha. Foram entrevistadas 1.092 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/03/1862592-maioria-nao-sabe-os-atletas-do-time-para-o-qual-torce.shtml  
 
 
 
  

 
Jornal Destak, 25/07/2013, p. 11 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/03/1862592-maioria-nao-sabe-os-atletas-do-time-para-o-qual-torce.shtml
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PARTE 2: TESTE DE HIPÓTESE DE MÉDIAS E DE PROPORÇÕES 
 
18. Um órgão de defesa do consumidor denuncia que o índice médio de nicotina dos cigarros 
produzidos por certa empresa é superior ao limite legalmente aceito de 23mg por cigarro. Um 
laboratório realizou sete análises desse índice, obtendo uma média de 24,43mg e desvio-padrão de 
1,718mg. Há evidência contra o fabricante ao nível de 0,05? 
 
 
19. Entre digitadores profissionais a velocidade de digitação é de 60 palavras/minuto com desvio 
padrão de 5 palavras/minuto. Um fabricante afirma que seu teclado aumenta essa velocidade. Uma 
amostra aleatória de 50 digitadores foi testada e o resultado médio encontrado foi 62 palavras por 
minuto. Usando um nível de significância de 0,05, há evidências de que o fabricante está correto? 
Calcule e interprete o p-valor deste teste. 
 
20. Os habitantes de uma cidade gastam em média 8,6 minutos por dia lendo jornais. Um pesquisador 
acredita que os indivíduos nas posições gerenciais gastam mais tempo lendo jornais. Uma amostra de 
gerentes será selecionada pelo pesquisador. 
(a) Quais as hipóteses do teste? 
(b) Qual é o erro tipo I e as conseqüências desse tipo de erro? 
(c) Qual é o erro tipo II e as conseqüências desse tipo de erro? 
 
21. Historicamente, as chamadas telefônicas noturnas de longa distância de uma determinada cidade 
têm duração média de 15,5 minutos. Em uma amostra aleatória de 35 chamadas, o tempo médio foi de 
14,2 minutos com desvio padrão de 5 minutos. Use essa informação para testar alguma mudança na 
duração média das chamadas telefônicas com 0,05 de significância. Qual é o p-valor do teste? 
 
22. Para tentar verificar se haveria necessidade de uma maior atenção pré-natal em uma determinada 
região da cidade a Secretaria de Saúde fez um levantamento da altura dos meninos recém-nascidos de 
famílias que vivem naquela área. Em uma amostra de 18 crianças se obteve uma média de 48,9cm e 
desvio-padrão de 2,29cm, sendo o padrão internacionalmente esperado de 50cm. Podemos afirmar, ao 
nível de 5%, que as estruturas dos recém-nascidos é diferente da esperada? Com base nisso, a 
Secretaria de Saúde deveria intensificar as suas ações? 
 
23. Para verificar se valeria a pena modificar a alimentação de seus animais um fazendeiro realizou 
um experimento e solicitou a um estagiário de Políticas Públicas uma análise estatística dos 
resultados. Quinze animais em crescimento foram alimentados com essa dieta durante três meses e se 
verificou um aumento de peso de 31,4kg com variância de 8,97kg2. Como a dieta anterior 
proporcionava um aumento de peso de 30kg no mesmo período, o estagiário poderá afirmar, ao nível 
de 10%, que a nova alimentação proporciona uma engorda igual ou maior à anterior? 
 
24. Uma empresa de seguros afirma que o processo para análise de um pedido em acidentes de 
automóveis leva em média 15 dias. Uma amostra aleatória de 40 pedidos dos últimos meses gerou 
uma média igual a 17 dias e desvio-padrão de 6 dias. Com base nos dados da amostra há evidências de 
que o número médio de dias é diferente de 15? Use α = 0,05. 
 
25. Numa balada aquela pessoa que há tempos você paquera lhe diz que gosta de estatística e lhe pede 
algumas explicações sobre testes de hipótese de médias (“people are strange”, já cantava o The 
Doors!). Ela deseja saber como o teste é feito, qual teoria está por trás e faz as seguintes perguntas: 
(a) O que são a hipótese nula e a hipótese alternativa? 
(b) Que tipos de erro de decisão que podem acontecer em um teste de hipóteses? 
(c) O que é a região crítica do teste? 
(d) O que é o p-valor de um teste estatístico? 
 
26. Um diretor de uma rede de lojas populares realizou um estudo sobre a idade média dos clientes 
em duas de suas lojas, utilizando amostras aleatórias simples, com os resultados sumarizados na 
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tabela a seguir. O diretor pode afirmar, ao nível de 5%, que a média de idades dos clientes das lojas é 
diferente? 
 

 Loja centro Loja periferia 
n 64 81 

média 40 35 
s 10 9 

 
 
27. Uma instituição afirma que possui um programa de combate à obesidade e incentivo a uma 
alimentação equilibrada onde, depois de três meses, os participantes perdem em média 6kg. Antes de 
propor a adoção desse programa você foi chamado para avaliar os resultados e colheu dados de uma 
amostra aleatória de 50 participantes, onde a perda de peso média foi de 4,9kg e o desvio-padrão de 
3,6 kg. Com base nesses dados: 
(a) Qual é o p-valor da amostra? (use a tabela z para calcular) 
(b) Com significância de 5%, pode-se afirmar o programa atinge os resultados proclamados?  
 
28. As turmas do professor Dust desconfiam que ele sacaneia os alunos usando um dado viciado para 
sortear grupos de suas atividades. Para tentar provar essa hipótese, em conluio com a equipe de 
limpeza, invadem a sala dele sorrateiramente durante a madrugada e lançam o dado que ele utiliza 
300 vezes, anotando os resultados. Antes de serem interrompidos por um segurança, conseguiram 
verificar que um dos lados do dado, aquele do qual desconfiavam, foi sorteado 62 vezes. 
(a) Podemos afirmar, ao nível de 5%, que o dado é viciado em relação a esse lado? 
 (b) Qual a probabilidade de um lado do dado ter sido sorteado tantas vezes como esse? 
 
29. Tentando verificar se as pessoas de duas capitais têm opiniões semelhantes em relação à 
participação no governo local um pesquisador define duas amostras e obtém os resultados da tabela 
abaixo. Podemos afirmar, ao nível de 5%, que as populações tem opiniões diferentes? 
 

 

Cidade A Cidade B 

Favoráveis a uma 
maior participação 

58,0% 49,0% 

n 220 200 

 
30. Com base nos dados contidos nos trechos da reportagem abaixo: 
(a). Faça um teste de hipótese ao nível de 5% para verificar se podemos, com base nos números 

divulgados pelo jornal, questionar a afirmação da secretaria municipal de educação de São Paulo 
de que a proporção de escolas com alguma paralisação é de no máximo 28%. 

(b). Determine o p-valor do teste feito pela reportagem, usando a tabela da distribuição z. 
 

 
Paralisação afeta ao menos 28% das escolas municipais 
Levantamento em 200 escolas municipais de São Paulo indica que metade das unidades aderiu à greve dos professores, 

iniciada há 22 dias. 

 

A amostra consultada pela Folha ontem e anteontem, por telefone, representa 15% do total de creches, pré-
escolas e colégios da rede – 52% afirmaram que havia alguma paralisação; 10% delas, que a unidade parou 
totalmente. 

A própria prefeitura admite que há alguma paralisação em 28% das escolas. 
Mas ela diz que a adesão em número de educadores é pequena. O principal sindicato da categoria fala em 55% das 

unidades em greve. [...] 
O realizado pela Folha inclui escolas de cada uma das 13 diretorias de ensino nas diversas regiões da cidade. [...] 
 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/110524-paralisacao-afeta-ao-menos-28-das-escolas-municipais.shtml 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/110524-paralisacao-afeta-ao-menos-28-das-escolas-municipais.shtml


Métodos Quantitativos para Ciências Sociais 
Professor: Marcos Vinicius Pó 

6 
 

31. O superintendente de um departamento criou um novo procedimento para emissão de alvarás 
para ambulantes e está empolgadíssimo para mostrar isso ao prefeito marketeiro. Pediu ao estagiário, 
um aluno da UFABC, que confirmasse se o novo procedimento é diferente do antigo. O estudante, 
finalmente vendo a utilidade das aulas de Métodos Quantitativos, fez duas amostras conforme tabela 
abaixo. Faça um teste de hipótese a 95% para verificar que se há diferença estatística entre os dois 
procedimentos e redija a mensagem com as conclusões que o estagiário enviará por uatizapi ao seu 
chefe, que não sabe nadica de estatística. 
 

  
Procedimento 

antigo 

Procedimento 

novo 

n 30 30 

Tempo médio (dias) 37 32 

desvio-padrão (dias) 12 9 

 
32. Historicamente, 53% da população de uma cidade vota em candidatos de uma determinada 
coligação partidária. Uma nova pesquisa eleitoral com 360 eleitores aleatoriamente selecionados 
mostrou que uma intenção de voto de 46% nessa coligação. Podemos afirmar, ao nível de 5%, que a 
proporção de eleitores dessa coligação agora é menor que a proporção histórica? Qual o p-valor do 
amostra?  
 
 
 
REPOSTAS: 
 
1. (a) P = 7,78%; (b) P = 0,025% 
 
2. (a) P = 59,48%; (b) P = 99,16% 
 
3. (a) P = 4,75%; (b) P = 0,043% 
 
4. (a) P = 15,86%; (b) 91,8 garrafas; (c) P ≈ 100,0% 
 
5. (a).IC90% = [585,2; 614,8];  IC95% =[582,4; 617,6];  IC99% = [576,8; 623,2];.(b). γ = 0,95;  IC = [423,6; 776,4] 
 
6. IC = [3,4; 5,0]; Com 95% de certeza podemos afirmar que o jornal não tem razão em dizer que o consume médio 
de cerveja é de 6 latas por semana, mas a galera do colégio está manguaçando mesmo assim. 
 
7. Total de refugo do novo processo = 13,16%, maior que o anterior. A troca não deve ser feita, a não ser que o dono 
da empresa seja besta ou que o comprador esteja levando uma propina. 
 
8. (a) IC =[11,2; 12,1]; (b) IC = [4,9; 18,3]; (d) IC = [10,3; 12,9] 
 
9.  IC = [6,6; 7,2] 
 
10.  IC = [140,6; 159,4] 
 
11. (a) ICEUA = [0,626; 0,674]; ICFrança =[0,855; 0,905]; ICAlemanha =[0,899; 0,941]; (b) Um dos ICs não possui 
superposições com os outros, assim podemos afirmar que pelo menos uma das proporções é diferente. 
 
12. (a) IC = [59,5; 90,5]; (b) e = R$ 15,5 
 
13. (a) IC0,90 = [76,0; 84,1]; IC0,99 =[73,2; 86,8]; (b) Vish, com 90% de confiança parece que o novo é melhor, mas com 
99% não tenho certeza se vale a pena trocar! Lascou... 
 
14. μ = 2,0; σ = 0,431 
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15. (a). P = 9,17%; (b). Se você for da comunicação ou da direção de certas mineradoras pode deixar o pessoal em 
casa, nem precisa se preocupar, depois faz propaganda bonitinha na TV, patrocina campanhas de deputados e 
enrola no Judiciário. Mas se estiver preocupado com segurança, é melhor ponderar bem. 
 
16. (a). IC0,95 = [0,287; 0,373]; IC0,99 =[0,272; 0,394];(b). Não, a amostra se refere apenas às classes A e B e, portanto, 
não pode ser extrapolada para o público feminino como um todo. 
 
17. (a). ICTimão0,95 = [0,04,80; 0,540]; ICSampaulo0,95 =[00,571; 0629];(b). Não há superposição nos intervalos de 
confiança, portanto podemos afirmar que os dados indicam haver um maior desconhecimento dos jogadores do 
time por parte dos sampaulinos. Os corinthianos manjam mais, fazer o que, os dados mostram. 
 
18. Região crítica: Para  = 0,05 (unicaudal), tcrítico = 1,94  RC = [1,94; ∞[;  tobservado =   2,20; Como tobservado ∈ RC, 
rejeitamos Ho, portanto a empresa parece estar, ao nível de 5%, nicotinizando a moçada. 
 
19. Região crítica para o Zobs= ]-1,96; 1,96[; Zobs = 2,83 (p-valor = 0,233%); como Zobs ∈  RC rejeitamos H0. 
 
20. (a)H0: =10; HA: ≠8,6; (b) erro tipo I: H0 é rejeitada, sendo ela verdadeira. Como conclusão, seria dito que os 
indivíduos nas posições gerenciais gastam mais tempo (em média) lendo jornais quando na verdade não gastam.; 
(c) erro tipo II: H0 não é rejeitada, sendo ela falsa. Como conclusão, seria dito que não há evidências de que em 
média os indivíduos em posições gerenciais gastam mais tempo lendo jornais, quando na verdade gastam. 
 
21. Região Crítica: Para = 5% (bicaudal) usando z RC = ]-1,96; 1,96[; zobs =  -1,54; Como zobs  não pertence à RC, 
não rejeitamos H0. p-valor = 0,063 
 
22. Região Crítica para = 5%, bicaudal, gl=17  tcrítico= ± 2,11 RC = ]-2,11; 2,11[ 
Região Crítica para = 5%,unicaudal, gl=17  tcrítico ≤ -1,74 RC = ]-∞;-1,74] 
tobs = -1,96; rejeição de H0 depende do teste ser uni ou bicaudal. Oh dúvida! Achou que era fácil e objetivo decidir? 
 
23. Região crítica para α = 10%, unicaudal, gl = 14  RC = [1,34; ∞[; tobs = 1,81; como tobs ∈  RC, rejeito H0, ou seja, 
há evidências, ao nível de 10%, de que a nova dieta proporciona uma engorda superior a 30kg. 
 
24. Região crítica para α = 5 % bicaudal, z = ± 1,96  RC = ]-1,96; 1,96[; zobs = 2,11; como zobs ∈ RC, há evidências ao 
nível de 5 % de que a média é diferente de 15 dias. Acho que a seguradora está fazendo propaganda enganosa. 
 
25. A correção desse exercício leva em conta a clareza da explicação dada a uma pessoa que conhece os 
fundamentos de estatística e não sabe nada sobre testes de hipóteses. A conquista da pessoa amada nesse exercício 
também dependerá da sua didática. 
 
26. Região crítica da diferença de médias: RC = ]-1,96; 1,96[; zobs = 2,22; pertence à RC, portanto pode-se afirmar, ao 
nível de 5%, que a média de idade dos clientes das lojas de periferia e do centro são diferentes. 
 
27. (a) zobs = -2,16; p-valor = 1,54%; (b) p-valor é menor que a significância, portanto rejeitamos H0, ao nível de 5% 
não podemos afirmar que o programa cumpra o prometido. 
 
28. (a) RC = ]0,1244; 0,2088[ (bicaudal), pobs = 0,2066; não pertence à RC, portanto, ao nível de 5%, os alunos devem 
continuar acreditando na lisura e honestidade dos sorteios do professor Dust; (b) p = 6,3% (bicaudal) 
 
29.  RC da diferença de proporções: RC = ]-0,095; 0,095[ (bicaudal); pobs = pA-pB = 0,09; não pertence à RC, portanto, 
ao nível de 5%, não se pode afirmar que as opiniões são diferentes. 
 
30. (a). RC = [0,332; 1,00]; pobs=0,52, portanto rejeito H0, ou seja, as evidências indicam que alguém na prefeitura 
está sendo bem cara-de-pau ou é muito mal informado. (b). zobs=7,56, p-valor é aproximadamente 0,0. 
 
31. (a). RC = ]-1,96; 1,96[;zobs=5/2,739=1,83, portanto não rejeito H0, ou seja, não podemos afirmar que o novo 
procedimento é superior ao antigo . (b). “Chefe, melhor deixar quieto senão algum outro aluno do professor Pó vai 
fazer as contas e ver que não dá para dizer que melhorou. Vlw Flws.”. 
 
32. (a). RC = ]-∞; -1,65]; zobs=-2,66, portanto rejeito H0, ou seja, as evidências indicam que a proporção de eleitores 
dessa coligação diminuiu. (b).P-valorobs=0,39%. 

 


