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1. Analizar cada afirmativa e expressar em forma simbolica a Ho e H1  

a. O peso médio das mulheres da ATU é maior a 60 kg 

b. A maioria dos estudantes moram em casas alugadas 

c. Mais de 60% dos cultivos in vitro de meristemas se contaminam 

d. A portentagem de trabalhadores que obtiveram emprego pela ajuda da 

faculdade não é maior que 5% 

e. A variancia de notas da disciplina de estatistica é 2. 

2. Ache o P-valor 

a. Teste unilateral à direita, z=1.53 

b. Teste unilateral à esquerda z=-2.45 

c. Teste bilateral z=-0.65 

d. H1: p>0.333, z=1.30  

e. H1: p<0.5, z=0.02 

f. H1: p≠0.666, z=2.1 

3. Identificar o erro tipo I e tipo II 

a. A média das idades dos estudantes de estatística experimental é 28 anos 

b. A proporção de melancia sucetivel ao PRSV-W (vírus) no estado de Tocantins é 

mais do 90% 

c. Os oleos esenciais reduzem o desenvolvimento de Aspergillus niger em menos 

de 50% 

d. A variancia do número de conidias de P. capsici é 300 por ml  

4. Em uma população espera-se que o 25% das plantas de ervilha apresentem vagens  

amarelas. Sendo que foi tomada uma amostra de 580 plantas e foi observada 152 

plantas amarelas. Testar a hipótese pelo método tradicional e do P-valor. 

5. Em um estudo de efeito dos adesivos de nicotina observou-se que após um ano de 

tratamento, 39 continuavam fumando e 32 não estavam fumando. Utilizando um alfa de 

0.05 testar a afirmativa de que o método tem eficiência acima de 90% e responder se os 

adesivos são eficaces.   

6. Supondo que a temperatura do corpo tem σ= 0.2 graus. Uma amostra aleatoria de 100 

pessoas foi tomada e a temperatura média foi 37,3 graus. Testar a afirmativa que a 

temperatura do corpo é maior a 37,9oC. 

7. Utilizando os dados da idade da tabela 1 do trabalho 1 testar: 

a. Que a média é 40 anos, 

b. Que a média é menor de 35 anos 

c. Que o desvio padrão é 7 anos  

d. Que a maioria das idades esta acima de 45 anos  
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