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Lista de Exercícios 3 

1) Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída, com média 8 e desvio 
padrão 4.  Calcular: 

a) P ( 5 ≤ X ≤ 10) = 
b) P ( 9 ≤ X ) = 
c) P ( X ≤ 2) = 
d) P ( 10 ≤ X ≤ 15) = 
 
 

2) Admitindo-se que a estatura dos habitantes de Cuiabá seja uma variável 
aleatória com distribuição normal, com média 170 cm e desvio padrão de 25 
cm, calcular: 
a) a probabilidade de se encontrar na população alguém com mais de 190 cm 
de estatura. 
b) a probabilidade de se encontrar na população alguém com menos de 158 
cm de estatura. 
c) a probabilidade de se encontrar na população alguém entre 140 e 180 cm de 
estatura. 
d) o número de indivíduos estimado com menos de 187 cm de estatura, 
assumindo que o total da população é de 5000 habitantes.  
 
 

3) Supondo que a concentração de ácido úrico de indivíduos com determinada 
doença tem distribuição normal com média igual a 7,0mg/dL e desvio padrão 
igual a 1,6mg/dL  N(7,0 ; 1,62).  Calcular a probabilidade: 
a) de uma pessoa possuir uma concentração inferior a 5 mg/dL.  
b) de uma pessoa possuir uma concentração acima de 8 mg/dL.  
c) de uma pessoa possuir uma concentração entre 4,5  e 6 mg/dL.  
d) de uma pessoa possuir uma concentração inferior a 7 mg/dL.  
e) de uma pessoa possuir uma concentração superior a 4 mg/dL.  
 
 

4) Um grande hospital deseja contratar um pesquisador com grandes habilidades 
de raciocínio lógico. Para tal, aplicou um teste aos candidatos da vaga e 
verificou-se que o resultado desse teste possui distribuição normal com média 
igual a 100 pontos e desvio padrão igual 10.  Calcular a probabilidade: 
a) de um candidato possuir nota inferior a 100 pontos  
b) de um candidato possuir nota superior a 110 pontos.  
c) de um candidato possuir nota superior a 135 pontos.  
d) de um candidato possuir nota entre 115 e 130 pontos.  
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5) Em uma distribuição normal reduzida, qual a área/probabilidade você encontra: 
a) abaixo do valor z=0,5  
b) acima do valor z=0  
c) abaixo do valor z= -1,64  
d) acima do valor z= -1,28  
e) entre os valores z= -1,96 e z=+1,96  
 
 

6) Os neonatalogistas da Maternidade A estão interessados em conhecer a 
prevalência de recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Para tanto 
estudaram todos os nascimentos ocorridos durante um mês. Observaram que 
200 dos 1600 nascimentos pesaram menos de 2500g. Estimar a prevalência 
de baixo peso ao nascer e calcular o respectivo intervalo de 95% de confiança. 
 
 

7) Desejando-se estimar a proporção de diabéticos em uma população, coletou-
se uma amostra de 700 pessoas, sendo 350 homens e 350 mulheres.  Nesta 
amostra, havia 140 homens e 70 mulheres com a doença. Estime a proporção 
de diabéticos para cada um dos sexos e calcule os respectivos intervalos de 
confiança (80%) e veja se existe sobreposição entre os dois intervalos 
calculados. 
 
 

8) Para se determinar a letalidade da doença C, observou-se uma amostra de 30 
doentes durante um ano. Ocorreram seis mortes. Estime a letalidade da 
doença C e calcule o intervalo de confiança (90%). 

 
 

9) Em uma pesquisa sobre etilismo em adultos, realizada em determinado bairro 
de Cuiabá, foi verificado que dos 144 entrevistados, 99 afirmaram ingerir algum 
tipo de bebida alcoólica nos últimos 7 dias. Estime a prevalência da ingestão 
de bebida nessa população, bem como o respectivo intervalo de confiança de 
95%. 
 
 

10) Deseja-se conhecer a média de consumo de carne na população; então, 
selecionou-se amostra aleatória de 121 pessoas. Como resultado, os 
indivíduos consumiam em média 1.000g/mês (desvio padrão de 625g). Estime 
o intervalo com 95% de confiança para a média populacional.  
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11) Supondo que se deseja estimar o diâmetro pupilar médio de pessoas com 
certa característica. Foi obtida uma amostra de 12 pessoas e os dados 
mostram uma média igual a 5,2 mm e um desvio padrão de 1,2mm. Construa 
um IC (99%).  

 
 

12) Em um estudo com uma amostra de 9 pacientes com insuficiência renal, a 
média de Amilase encontrada nos exames químicos foi de 6 (u/ml) com 
variância 7 (u/ml)2. Calcule o IC90% para a média da Amilase. 

 
 

13) Um experimento com 25 pacientes que apresentaram diagnóstico de rubéola e 
em estado febril proporcionou os seguintes dados sobre a temperatura 
corpórea sublingual: (média amostral = 38,8 ºC e desvio padrão amostral = 1,1 
ºC). Calcule o IC de 95% e 99% e diga qual deles é mais estreito. 


