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 É uma estimativa intervalar, para que seja possível ter-se uma ideia do valor do parâmetro, de forma a tomar 

decisões acerca deste parâmetro e em que medida os erros ocorrem.  

 Este parâmetro pode ser a média de uma população, a proporção, etc. Assim são construídos, a partir de 

amostras de tamanho n, intervalos com limites inferior e superior, de modo que o real valor do parâmetro esteja 

contido em (1-α) destes intervalos. 

 Portanto, é importante definir-se o nível de significância (α) para que se obtenha o nível de confiança ou 

coeficiente de confiança (1-α). Ilustrando o funcionamento e o significado de um intervalo de confiança para a média 

μ de uma população, com (1-α) =0,95, apresenta-se a figura a seguir.  

  

Cálculo do intervalo de confiança para média μ (n>30): 

����, 1 − �	:	� ± �. �√� 

Cálculo do intervalo de confiança para média μ (n<30): 

����, 1 − �	:	� ± �. �√� 

Cálculo do intervalo de confiança para proporção p: 

����, 1 − �	:	�̂ ± �.��̂. �1 − �̂	�  

O erro máximo da estimativa �,	também conhecido como margem de erro, para um nível de confiança (1-α), é dado 

por: 

� = �. �√� 

Ou 

� = �. �√� 

 



 

Lista de exercícios – Intervalo de Confiança 

1) Levando em conta as respostas dadas por 200 clientes de uma empresa a todos os itens de um questionário, foi 

calculado um índice de satisfação global correspondente a cada entrevistado. Ele pode variar desde 0 (totalmente 

insatisfeito) até 100 (totalmente satisfeito). A respeito desse índice de satisfação, foi construído um intervalo de 

confiança de 95% para a sua média populacional, que vai de 43,5 até 63,9. Quais das seguintes afirmações estão 

corretas?  

a) A probabilidade de que a verdadeira média populacional do índice de satisfação esteja entre 43,5 e 63,9 seria 95%. 

b) Se fosse extraída outra amostra, também com 200 clientes, a probabilidade da média (amostral) dos índices de 

satisfação correspondentes a essa nova amostra estar entre 43,5 e 63,9 seria de 95%. 

c) Se fossem extraídas 100 amostras, todas elas com 200 clientes, e (usando o mesmo procedimento que deu origem 

ao intervalo de 43,5 a 63,9) fosse construído um intervalo de confiança de 95% para cada uma delas, cerca de 95 

desses intervalos conteriam a verdadeira média populacional. 

d) Todos os entrevistados tem seus índices de satisfação entre 43,5 e 63,9. 

2) Uma máquina enche pacotes de café com uma variância igual a 25 ��. Ela enche os pacotes de café com, em média, 

500g, a partir de uma amostra de tamanho 100. Construa o intervalo de confiança para a média com 95% de confiança 

para μ. 

3) De 50000 válvulas fabricadas por uma companhia retira-se uma amostra de 400 válvulas, e obtém-se a vida média 

de 800 horas e o desvio padrão de 100 horas. 

a) Qual o intervalo de confiança de 99% para a vida média da população? 

b) Que tamanho deve ter a amostra para que seja de 95% a confiança na estimativa 800±7,84? 

4) Uma fábrica que produz papel quer estimar o tempo médio requerido para uma nova máquina produzir uma resma 

de papel. Sabe-se que uma amostra de 100 resmas produzidas por essa máquina requereu em média 1,5 

minutos/resma. Assumindo que σ=0,30 minutos, construa um intervalo de confiança de 95%. 

5) Pneus de uma determinada marca foram colocados aleatoriamente nas rodas traseiras de 10 carros com os 

seguintes resultados: 

• Percurso médio até desgaste total = 45300 km 

• Desvio padrão = 6150 km 

Obtenha um intervalo de confiança de 99% para a vida média μ dos pneus dessa marca. 

6) De 1000 casos selecionados aleatoriamente de câncer de pulmão, 823 resultaram em morte. Construa um intervalo 

de confiança de 95% para a taxa de morte de câncer de pulmão. 

7) Uma fábrica de garrafas deseja avaliar seu processo produtivo. Desta forma, as garrafas são avaliadas como 

defeituosas ou não defeituosas. Em uma amostra aleatória de 250 garrafas, foram encontradas 41 garrafas 

defeituosas. Admitindo-se que é possível aproximar a distribuição da proporção amostral por uma normal, obtenha o 

intervalo de confiança de 95% para a proporção populacional de garrafas defeituosas. 

8) Um centro de estudos de pesquisa de opinião realizou uma pesquisa para avaliar a opinião dos telespectadores de 

uma região, sobre um certo comentarista esportivo. Para isso entrevistou 380 telespectadores, selecionados ao acaso, 

e constatou que 180 desejavam que o comentarista fosse afastado da TV. Determine um intervalo de confiança de 

90% para p: proporção de telespectadores favoráveis ao afastamento do comentarista. 

9) Entre 500 pessoas entrevistadas a respeito de suas preferências eleitorais, 260 mostraram-se favoráveis ao 

candidato B. Calcule o intervalo de confiança de 90% para a proporção dos eleitores favoráveis a B. 

 



 

Respostas: 

1) Somente letra C 

2) Para (1-α) =0,95, Z=1,96 

Calculando �. �√�: 1,96. !√"## = 0,98 

Assim, o intervalo de confiança é dado por: 

����, 0,95	:	500 ± 0,98 

��#,'! = �499,02; 500,98	 
Interpretação: Se forem coletadas diversas amostras aleatórias de pacotes de café e construídos seus respectivos 

intervalos de confiança, em 95% dos casos o verdadeiro valor de � estará contido no intervalo. 

3-a) Para (1-α) =0,99, Z=2,58 

Calculando �. �√�: 2,58. "##√+## = 12,9 

Assim, o intervalo de confiança é dado por: 

����, 0,99	:	800 ± 12,9 

��#,'' = �787,1; 812,8	 
3- b) Sabemos que 1,96. "##√� = 7,84 

Portanto, o tamanho da amostra deve ser de 625. 

 

4) 	
����, 1−∝	 = 	� ± �. �√� 

��#,'! = 	1,5 ± 1,96. 0,30√100 

��#,'! = �1,44; 1,56	 
5) Como n<30, devemos utilizar a distribuição t-Student. 

����, 1 − �	:	� ± �. �√� 

Para �1 − �	=0,99, t=3,25 (n-1 graus de liberdade) 

��#,'' = 	45300 ± 3,25. 6150√10  

��#,'' = 	45300 ± 6320,6 

��#,'' = �38979,4; 51620,6	 
 

6) 	
����, 1−∝	 = 	 �̅ ± �.��̅�1 − �̅	�  



Calculando-se o valor de p: 

� = 8231000 = 0,823 

��#,'! = 	0,823 ± 1,96.�0,823�1 − 0,823	1000  

��#,'! = �0,799;0847	 
7) 	

����, 1−∝	 = 	 �̅ ± �.��̅�1 − �̅	�  

Calculando-se o valor de p: 

� = 41250 = 0,164 

��#,'! = 	0,164 ± 1,96.�0,164�1 − 0,164	250  

��#,'! = �0,12; 0,208	 
8) 	

����, 1−∝	 = 	 �̅ ± �.��̅�1 − �̅	�  

Calculando-se o valor de p: 

� = 180380 = 0,474 

��#,'# = 	0,474 ± 1,64.�0,474�1 − 0,474	380  

��#,'# = �0,434; 0,514	 
9) 	

����, 1−∝	 = 	 �̅ ± �.��̅�1 − �̅	�  

Calculando-se o valor de p: 

� = 260500 = 0,52 

��#,'# = 	0,52 ± 1,64.�0,52�1 − 0,52	500  

��#,'# = �0,48; 0,55	 
 

 

 


