
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

LISTA DE EXERCÍCIOS DE BIOESTATÍSTICA – ZOO 4600

(esta atividade irá compor a nota da segunda avaliação referente à N2)
Deverá ser entregue individualmente, manuscrita.

1) Um haras produz garanhões de determinada raça, que atingem, em média, 140 cm de altura na cernelha,
com um desvio padrão igual a 5,3 cm. Se, para o registro dos animais machos, os limites permitidos pela
Associação da raça para aquela característica fossem de 132 a 143 cm, qual o percentual dos garanhões
naquele  haras  que  não  atenderia  aos  padrões  exigidos,  admitindo-se  que  a  altura  dos  animais  é
normalmente distribuida?

2) A tiroxina sérica foi medida em cães de uma determinada raça e obteve-se um valor médio igual a 2,04
mcg/100ml de sangue, com um desvio padrão igual a 0,78 mcg/100ml. Quais os valores que compreenderão
95% da população de cães? Qual a probabilidade de se encontrar, nessa população, um animal com tiroxina
sérica igual ou superior a 3,65 mcg/ml de sangue? Qual a probabilidade de se encontrar animais com esta
dosagem entre 2,10 e 3,00 mcg/ml?

3) O ganho de peso médio diário de bovinos em um confinamento foi de 1,30 kg/dia. Um lote de 24 animais
apresentou os ganhos diários abaixo. Pode-se afirmar que este lote apresentou uma resposta típica (95%) de
ganho de peso? (Apresente todos os passos do teste. Utilize um nível de significância de 5%).

1,55 1,91 1,71 1,09 1,64 1,02 1,75 1,35 1,56 1,86 1,83 1,18 1,31 1,06
1,46 1,52 1,76 1,48 1,60 1,33 1,87 1,96 1,11 1,56 1,66 1,76 1,52 1,86

4) Neste mesmo confinamento, dois lotes de animais, com 20 e 22 indivíduos, respectivamente, tiveram seus
ganhos de peso médios diários iguais a 1,33 e 1,55 kg/dia, com um desvio padrão igual a 0,30 kg/dia para o
primeiro lote e 0,20 kg/dia para o segundo lote. Sabendo-se que o primeiro lote era composto de animais da
raça  Nelore  e  o  segundo,  de  animais  da  raça  Aberdeen Angus,  o  que  você  recomendaria  ao  dono do
confinamento, sabendo que os animais da raça Aberdeen são mais caros para a compra, em média, que os
Nelores?

5) Um pecuarista com um rebanho de vacas mestiças, obtém uma média de produção de leite igual a 10kg
leite/animal/dia, em uma ordenha, utilizando um suplemento mineral tradicional. Uma nova marca, cujo
custo é ligeiramente maior, promete elevar a produção de leite e cobrir os custos de produção. 15 vacas do
rebanho foram separadas e alimentadas por um mês com a nova ração. Os valores de produção médios de
cada  animal  estão  listados  abaixo.  Pode-se  afirmar  que  a  produção  média  do  rebanho  aumentou
significativamente, com um nível de significância igual a 5%?

12,40 11,64 11,05 10,53 11,55
11,33 10,31 11,51 12,49 10,47
11,27 11,00 12,97 12,64 12,36

6)  Acompanhando-se  o  lote  de  fêmeas  selecionado  na  questão  anterior  por  dois  meses,  observou-se  a
produção média das vacas, registrada abaixo. Pode-se afirmar que houve diferença significativa, ao nível de
5%, entre as produções do mês anterior e a do mês atual?

11,60 10,59 12,69 12,25 12,15
12,80 12,97 10,67 10,46 10,93
12,76 10,33 12,72 10,40 11,65



7) Em relação às medidas de correspondência entre duas variáveia aleatórias, responda:

a. Qual a importância do conhecimento do valor da covariância entre duas variáveis (x e y), medidas 
em um indivíduo?

b. Qual a diferença entre o a informação dada pelo coeficiente de correlação e a informação dada pelo 
o valor da covariância entre duas variáveis?

c. Qual é a informação que o coeficiente de regressão de y sobre x traz ao pesquisador?

d. Qual é a informação que o coeficiente de determinação entre x e y traz ao pesquisador?

8) Para o conjunto de medidas abaixo, calcule os seguintes valores: r (x,y); b(y,x) e r2 (x,y). Interprete, quando 
possível, o resultado de cada cálculo. Faça um gráfico de dispersão com os dados (utilize os pares de dados 
para posicionar os pontos no gráfico). 

AMOSTRA 1
Medida 1 Medida 2

2 16
3 21
4 21
5 21
7 28
9 31
9 32

11 35
11 37
13 38
13 39
22 40
22 40
23 43
24 43
24 44
25 44
25 45
26 46
28 49
29 50

9) A correlação entre o comprimento do membro anterior e o comprimento do membro posterior dos animais 
de uma determinada espécie doméstica é de 0,85. Na sua opinião, deve-se calcular também o coeficiente de
regressão do comprimento das patas traseiras sobre o comprimento das patas dianteiras? Justifique sua 
resposta.

10) A correlação entre o peso à desmama e o peso ao abate dos animais de uma determinada espécie doméstica
é de 0,72. Na sua opinião, deve-se calcular também o coeficiente de regressão do peso ao abate sobre o 
peso à desmama desses animais? Justifique sua resposta.


