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Note bem: 

 

1 Grupos diferentes em folhas diferentes; 

 

2 Não se esqueça de identificar TODAS as folhas; 

 

3 Para manter a ordem, a serenidade e a igualdade, não se tiram dúvidas de interpretação; 

 

4 AS NOTAS SÃO AFIXADAS AMANHÃ, DIA 27 DE JUNHO, ÀS 10 HORAS; 

 

5 OS ALUNOS INTERESSADOS PODEM VER OS EXAMES AMANHÃ, DIA 27 DE  JUNHO, A 

PARTIR DAS 10.30 HORAS; TRATA-SE DE UMA SESSÃO ÚNICA. 
 

 

Grupo I ( 2 valores) 

 
Comente justificadamente as seguintes afirmações (verdadeira, falsa, duvidosa,...).  Não escreva mais do que  

5 linhas! Não se esqueça que se escrever muito pode acontecer que negue o que já disse bem! 

 

1 Os Ensaios de Hipóteses e os Intervalos de Confiança são uma e a mesma face de duas 

abordagens da Estatística. A prova é que, em geral, se trabalha em ambos os casos com um risco 

de 5%. 

 

2 O Método do Máxima Verosimilhança é considerado antipático por causa dos cálculos. Mas ele 

é muito bom pois as estimativas que dá são sempre centradas. 

 

Grupo II ( 4 valores) 

 

Considere a variável aleatória bidimensional ),( YX  em que: 

 )6.0,10( pnBinX  

 )6(PoissonY  

Sabe ainda que X e Y são independentes. 

 a) Calcule as seguintes probabilidades: 

  )6,6( YXP  

  )1,6( YXP  

  )8.32ln|20( XYP  

 b) Suponha agora uma nova variável Z que não é independente de X , existindo a 

seguinte relação: 
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 Se X toma o valor par )(YEZ  

 Se X toma o valor ímpar )(YEZ  

 

 Qual a probabilidade que em 10 provas da variável X , a variável Z tome 3 e só 3 vezes 

valores superiores a 6 até à 6ª prova e apenas um novo valor superior a 6 na 10ª prova? Não faça 

cálculos, limite-se a escrever expressões que mostrem que sabe a resposta. 

 

 c) Qual (ou quais) o valor de p na binomial dada, ou em qualquer outra, para que todas as 

probabilidades sejam nulas excepto uma?  

 

Grupo III (8 valores) 

 

 A carga máxima admitida por um vagão do Comboio Correio é de 90 toneladas. Os sacos, 

nos quais o correio é transportado, têm um peso que segue uma variável aleatória normal, X ,de 

valor médio 3 toneladas e desvio padrão 1 tonelada. 

 

 a) Qual o número médio de sacos de correio por vagão? 

 b) Qual a probabilidade que 33 sacos de correio ultrapassem a carga máxima de um 

vagão? 

 c) Supondo que um vagão já está carregado com 60 toneladas e ainda falta carregar 11 

sacos, qual a probabilidade que com esses 11 sacos se ultrapasse a carga máxima do vagão? 

 d) Poderíamos ser levados a dizer que as probabilidades das alíneas b) e c) deviam ser 

iguais. De facto a situação parece ser proporcional:  

 

33 sacos para carregar 90 toneladas 

   11 sacos para carregar 30 toneladas 

 

Porque motivo não são as probabilidades iguais? 

 

e) O número de avarias mensais em cada vagão segue uma lei de Poisson de parâmetro 

M desconhecido. A administração da companhia ferroviária anotou no entanto observações 

respeitantes ao número de avarias por mês: 

 

Número de avarias  0 1 3 4 

Número de meses  1 30 15 5 

 

e1) Qual a estimativa pontual de M ? 

e2) Supondo que MM
ˆ , calcule a probabilidade que um vagão tenha entre 22 e 25 

avarias num ano, extremos incluídos. 

 f) Admita que os sacos são tarifados segundo uma variável aleatória M tal que 

05.0)()( MVME . Supondo que 1.0)(XME , calcule )( MXV  
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Grupo IV (6 valores) 

 

 Suponha o ensaio de hipóteses simples contra simples em populações normais: 

 

 
1H : 300    

2H : 350  

 

 A variância é 25002 ; as duas situações são igualmente prováveis. Seja a regra de 

decisão seguinte: se 3104X  decido que estou em 
2H ; se 3104X  decido que estou em 

1H . 

a) Calcule a probabilidade de tomar uma decisão errada. 

 b) Sabendo que tomou uma decisão errada, qual a probabilidade que a hipótese verdadeira 

fosse 1H ? Sem fazer cálculos diga qual a probabilidade que a hipótese verdadeira fosse 2H . 

 c) Suponha agora que em vez de 4n  dispõe de 9n  nas mantém a mesma regra de 

decisão em 310 . Verifique que a probabilidade de tomar uma decisão errada diminui.  

d) Sabendo de novo que tomou uma decisão errada, qual a probabilidade que a hipótese 

verdadeira fosse 1H ? Sem fazer cálculos diga qual a probabilidade que a hipótese verdadeira 

fosse 2H .  

e) Porque razão as duas probabilidades em d) não diminuem também tal como aconteceu 

com a probabilidade de uma decisão errada, ou seja de a) para c)? 

 f) Supondo que o ensaio é 
0H : 300  contra 

1H : 350 ,  n=4 e a regra de decisão 

sendo a mesma, calcule a potência em 290 . O facto de este valor ser tão baixo preocupa-o? 
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Tópicos de Correcção 
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Grupo I 

 

1. De modo nenhum! Constrói-se um intervalo de confiança quando nada se sabe sobre um 

parâmetro e se deseja ter alguma informação com base nos valores de uma amostra aleatória. 

Faz-se um ensaio de hipóteses quando se sabe (ou se admite que se sabe) o valor de um 

parâmetro e se quer testar se esse valor ainda é valido. Os 5% não são chamados à conversa, 

neste caso são palha. 

 

2. A frase tem dois erros, um dos quais devia ser adicionado aos sete pecados mortais! 

 

O Método de Máxima Verosimilhança é considerado antipático por causa dos cálculos. 

Subjectivo mas não é este o problema. 

 

Mas ele é muito bom pois as estimativas são sempre centradas. O que se pretenderia dizer 

é que os estimadores são sempre centrados. Falar de estimativas centradas é um terrível erro de 

conceito. Mas além disso também não seria verdade: veja-se o estimador do Máximo de 

Verosimilhança da variância de uma população normal! É enviesado!!! 

 

 

Grupo II 

 

 a) 04,016.0*251.0)6()6()6,6( YPXPYXP  

00187.00025.0*749.0)1()6(1)1,6( YPXPYXP  

  0)20()8.32ln|20( YPXYP  

a) Na prática Z  comporta-se como uma variável de Bernoulli 

 

pXPXPZPYEZP )8(...)0()6())((  

  qpYEZP 1))((  

 

A pergunta que é feita é uma espécie de binomial louca: pqqp 333

3

6
 

Usa-se p e q por uma questão de comodidade. O aluno deve saber que estes valores não 

se referem aos da distribuição de X. 

 

 c) 0p  ou 1p . 

 

Grupo III 

 

 a) 303/90 sacos! Não é propriamente difícil. 
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 b) Se )1,3( 2NX  então o peso de 33 sacos será )1*33,99( 2NY , admitindo a 

independência, o que não é uma hipótese forte e sem a qual não poderíamos prosseguir! Pede-se 

então 94.0)57.1()57.1(1)
74.5

9
(1)

1*33

9990
(1)90(

2
YP  

 c) Se )1,3( 2NX então o peso de 11 sacos será )1*11,33( 2NW , admitindo a 

independência o que não é uma hipótese forte e sem a qual não poderíamos prosseguir! Pede-se 

então 8159.0)9.0()9.0(1)
32.3

3
(1)

1*11

3330
(1)30(

2
WP  

 

 d) Parece mas não é! Quando definimos a variável peso de 33 sacos ela tem maior 

variabilidade (ou seja variância) do que variável peso de 11 sacos. Dito de outro modo, há muito 

mais maneiras de colocar 33 sacos até encher dois terços do vagão do que colocar 11 sacos para 

encher um terço do vagão. Esta diferença de variâncias invalida o raciocínio apresentado que se 

baseia numa regra de três simples, demasiado simples.... 

 

 e1) 86.151/)5*415*330*11.0(ˆ
M  

 

 e2)  Seja a variável aleatória K= “número de avarias de cada vagão, por ano” (K costuma 

ser usado para designar uma constante mas a estatística sobre de uma falta de letras crónica!). 

)32.2286.1*12(PK A  

 

 Para calcular a probabilidade pedida, recorreremos à aproximação da distribuição Poisson 

pela Normal: 

),( 2NK
o

 

 

24.0)52.01(71.0)06.0()57.0(

32.22

32.2225

32.22

32.22

32.22

32.2222
()2522(

K
PKP

 

 

 Poderíamos ter feito a correcção de continuidade, mas seria pouco relevante tendo em 

conta a grandeza de valores! 

 

 g) Pede-se ),(2)()()( MXCovMVXVMXV ; precisamos de ),( MXCov  

 

05.005.0*31.0)().()(),( MEXEXMEMXCov  

 

15.1)05.0(*205.01),(2)()()( MXCovMVXVMXV  

 

Grupo IV 

 

a) Embora não gostemos de chapar respostas, trata-se do teorema da probabilidade total: erro se 

estiver em 1H e me parecer 2H ou vice versa: 
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1997.0)0548.0(5.0)6554,01(5.0
25

350310
.5.0

25

300310
15.0

.)()()/310()()/310()()( 212211 HPHPHXPHPHXPHPErradaDecisãoP

 

Note que 35.0  e 0548.0  

 

b) Embora não gostemos de chapar respostas, trata-se do teorema de Bayes:  

863.0
1997.0

3446.0*5.0

)(

)/()(
)/( 11

1
DEP

HDEPHP
DEHP  

 

Sem mais cálculos 137.0863.01)/( 2 DEHP  porque perante uma decisão errada estava em 

1H  ou 2H . 

 

c) Se n=9  é só mudar o denominador  

14125.0)9918.01(*5.0)7257.01(*5.0

3

50

350310
*5.0

3

50

300310
1*5.0)(DEP

 

 

d) Agora é de novo fazer uns ajustamentos.... 

 

 

 

029.0971.01)/(1)/(

971.0
14125.0

)7257.01(*5.0

)(

)/()(.
)/(

12

11

1

DErradaHPDErradaHP

DErradaP

HDErradaPHP
DErradaHP

 

 

e) As probabilidades calculadas em b) e d) são ambas calculadas do mesmo modo: em relação a 

um total a+b: calculam-se os rácios a/a+b e b/a+b; ora a+b até pode diminuir para valores 

próximos de zero ou aumentar para valores próximos de 1 que isso não leva a nenhuma 

diminuição nos rácios que terão de somar 1; esta é a única relação que é sempre verdadeira. 

 

f) Potência do teste: 

 
2119.07881.01)8.0(1

4

2500

290310
1

)290/310()290/()290( 0 XPHrejeitarP

 

 

Este valor é baixo? Sim, note que é inferior a  que em princípio parece anómalo. Mas o valor 

290 não está em teste. Não estou interessado em rejeitá-lo pois no design do ensaio essa situação 
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está descartada! Dito de outro modo, se o teste é unilateral direito, um valor amostral de 

3109x é desfavorável à hipótese nula e por maioria de razão a valores que lhe sejam inferiores. 

Esta potência baixa nem é de admirar nem tem importância. 

 


