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Lista de Exerćıcios: Capitulos 4

Intervalos de Confiança

Observação: Interpretar todos os resultados e tomar as decisões referentes
às perguntas de cada um dos exerćıcios com base na metodologia estat́ıstica
empregada.

1. (Exatas) Uma amostra de 40 unidades de um certo produto apresentou
3 fora de conformidade. Determinar um intervalo de 95% de confiança
para a proporção de não-conformes do mesmo.

2. (Exatas) Uma amostra de 80 pneus apresentou duração média igual a
40.000 km, com desvio padrão igual a 4.500 km. Determinar um inter-
valo de 95% de confiança para estimar a duração média.

3. (Exatas) Uma viga, fabricada com determinada liga metálica, apresenta
tensão de ruptura média igual a 50 kgf/mm2, com desvio padrão igual
a 8 kgf/mm2. Uma amostra de 30 unidades, tomada após uma mo-
dificação no processo de fabricação, mostrou tensão de ruptura média
igual a 42,8 kgf/mm2. Determinar um intervalo de 99% de confiança
para a tensão de ruptura média da viga após a modificação.

4. (Exatas) Em uma região estão instaladas 300 madeireiras. Um estudo
efetuado junto a 20 destas empresas apontou faturamento médio men-
sal de R$ 92.000,00 com desvio padrão igual a R$ 7.200,00. Determinar
um intervalo de 95% de confiança para o faturamento médio mensal das
empresas instaladas nesta região.

5. (Exatas) De uma população Normal X, com σ2 = 9, tiramos uma
amostra de 25 observações, obtendo:

25∑
i=1

xi = 152
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determinar um IC de limites de 90% para µ.

6. (Exatas) De uma população Normal com σ = 4, retiramos uma amostra
de 70 elementos e obtemos x̄ = 52.

a. Fazer um IC para a média ao ńıvel de 5%.

b. Qual o erro de estimação ao ńıvel de 5%.

c. Para que o erro seja < 1, com probabilidade de acerto de 95%,
qual deverá ser o tamanho da amostra ?

7. (Exatas) Retiramos de uma população uma amostra de 110 elementos
e encontramos 25 sucessos. Ao ńıvel de 1%, construir um IC para a
proporção real de sucessos na população.

8. (Exatas) De uma população Normal com parâmetros desconhecidos,
tiramos uma amostra de tamanho 120, obtendo-se x̄ = 110 e s=10.
Fazer um IC para µ ao ńıvel de 10%.

9. (Exatas) De uma população Normal com σ2 = 13, levantou-se uma
amostra, obtendo-se as observações:

12 3 8 11

Determinar ao ńıvel de 11% um IC para a média da população.

10. (Exatas) Dada uma população Normal com Var(X)=5, levantou-se uma
amostra de 6 elementos, tal que:

4∑
i=1

xi = 0, 8

construir um IC para a verdadeira média populacional µ ao ńıvel de 1%.

11. (Exatas) Em uma linha de produção de certa peça mecânica, colheu-se
uma amostra de 90 itens, constatando-se que 5 peças eram defeituosas.
Construir um intervalo de confiança para a proporção p das peças de-
feituosas ao ńıvel de 10%.
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12. (Exatas) Uma amostra aleatória de 75 notas de matemática de uma
população com distribuição Normal de 4.500 notas apresenta média de
6,5 e desvio padrão de 1,35. Dessa forma, pede-se:

a. Quais os limites de confiança de 95% para a média das 4.500 notas?

b. Com que grau de confiança diriamos que a média das notas é maior
que 6,0 e menor que 7,0 ?

13. (Exatas) De uma população Normal X com variância 144, retiramos
uma amostra de 33 observações, obtendo x̄ = 40. Ao ńıvel de 1%, fazer
um IC para a verdadeira média da população X.

14. (Exatas) Levanta-se uma amostra de 10 observações de uma população
Normal com variância 140, obtendo-se

10∑
i=i

xi = 2300

. Determinar os intervalos de confiança para a média µ aos ńıveis de
15% e 8%.

15. (Exatas) Um fabricante sabe que a vida útil das lâmpadas que ele
produz tem distribuição aproximadamente normal com desvio padrão
de 180 horas. Para estimar a vida média das lâmpadas, tomou uma
amostra de 380 delas, obtendo vida média de 1.000 horas.

a. Construir um intervalo de confiança para µ ao ńıvel de 5%.

b. Qual o valor do erro de estimação cometido em a ?

c. Qual o tamanho da amostra necessária para se obter um erro de 5
horas, com 99% de probabilidade de acerto ?

16. (Exatas) Que tamanho de amostra seria necessário retirar de uma po-
pulação Normal X com σ = 10, a fim de estimar a duração média de
uma tarefa em minutos, com um erro de, no máximo, 3 minutos e com
probabilidade de 99% de estar correto ?

17. (Exatas) Querendo se estimar a média de uma população X com distri-
buição Normal, levantou-se uma amostra de 90 observações obtendo-se
x̄ = 20 e s=3. Ao ńıvel de 95%, determinar o limite de confiança para
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a verdadeira média da população.

18. (Exatas) Querendo estimar a proporção de defeitos de uma linha de
produção de peças, examinou-se uma amostra de 110 peças, encontrando-
se 35 defeituosas. Sabe-se que o estimador P para esse tamanho de
amostra tem desvio padrão de 2%. Encontrar os limites de confiança
de 95% para p e o respectivo erro de estimação.

19. (Exatas) Uma amostra de 12.000 itens de uma produção foi inspecio-
nada e o número de defeitos por peça foi registrado na tabela abaixo:

Quantidade de defeitos por peça
Número de defeitos 0 1 2 3 4
Frequencia Absoluta 8000 3200 600 150 50

a. Chamando de p a proporção de itens defeituosos nessa produção,
determinar os limites de confiança de 99% de p;

b. Qual o erro de estimação cometido em a ?

20. (Exatas) Querendo estimar a proporção de defeitos de uma certa produção,
examinou-se uma amostra de 90 itens, encontrando-se 25 defeituosos.
Determinar o intervalo de confiança para a proporção p da população
ao ńıvel de 1%.

21. (Exatas) Um processo produz certo tipo de parafusos. Selecionam-se,
aleatoriamente, 12 desses parafusos e se medem seus diâmetros internos,
que resultam em:

3,01 3,05 2.99 2,99 3,00 3,02 2,98 2,99 2,97 2,97 3,02 3,01.

Supondo que o diâmetro é uma variável aleatória Normal, determine
um intervalo de confiança de 99% para a média µ e para a variância
σ2.

22. (Exatas) A vida média de baterias automotivas de certa marca está
sendo estudada. Com base em estudos similares, com outras marcas,
é posśıvel admitir que a vida dessas baterias segue a distribuição Nor-
mal com desvio padrão de 4,5 meses. Qual deverá ser o tamanho da
amostra, para que a vida média seja de 3 meses com um intervalo de
90% de confiança .
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23. (Exatas) Qual o tamanho da amostra suficiente para estimarmos a pro-
porção de defituosos fornecidos por uma máquina, com precisão de 0,01
e 95% de confiança, sabendo que essa proporção seguramente não é su-
perior a 0,20 ?

24. (Humanas) Sabe-se que o salário de uma determinada categoria tem
desvio padrão igual a R$ 340,00. Uma pesquisa junto a 180 traba-
lhadores apresentou salário médio igual a R$ 548,00. Construir um
intervalo de 99% de confiança para o salário médio da categoria.

25. (Humanas) Para se estimar a porcentagem de alunos de um curso fa-
voráveis a modificações do curŕıulo escolar, tomou-se uma amostra de
150 alunos, dos quais 95 foram favoráveis. Pede-se:

a. Fazer um IC para a proporção de todos os alunos do curso fa-
voráveis às modifições ao ńıvel de 5%.

b. Qual o valor do erro de estimação cometido em a. ?

26. (Humanas) A experiência com trabalhadores de uma certa indústria in-
dica que o tempo necessário para que um trabalhador, aleatóriamente
selecionado realize uma tarefa é distribúıdo de maneira aproximada-
mente Normal, com desvio padrão de 10 minutos. Uma amostra de 30
trabalhadores forneceu x̄ = 130 min. Determinar os limites de con-
fiança de 95% para a média µ da população de todos os trabalhadores
que fazem aquele determinado serviço.

27. (Humanas) Em uma pesquisa de opinião, entre 800 pessoas pesquisa-
das, 350 responderam sim a determinada pergunta. Estimar a porcen-
tagem de pessoas com essa mesma opinião na população, dando um
intervalo de 95% de confiabilidade.

28. (Humanas) Uma votação realizada entre 700 eleitores, escolhidos ao
acaso dentre todos os eleitores de um determinado distrito, indicou
que 40% deles são a favor do candidato A. Determinar os limites de
confiança de 95% para a proporção de todos os eleitores do distrito
favoráveis ao candidato A.
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29. (Humanas) Uma loja tem os valores de suas vendas diárias distribúıdas
normalmente com desvio padrão de R$ 530, 00. O gerente da loja,
quando inquerido pelo dono, afirmou vender em média R$ 34.720, 00.
Posteriormente levantou-se uma amostra das vendas de determinado
dia, obtendo-se os valores em R$:

33.840,00 32.960,00 41.811,00 35.080,00 35.060,00 32.947.00
32.120,00 32.740,00 33.580,00 33.002,00.

a. Construir um intervalo de confiança para a venda média diária ao
ńıvel de 5%.

b. Construir um intervalo de confiança para a venda média diária ao
ńıvel de 1%.

c. Em qual dos dois ńıveis de significância podemos afirmar que o
gerente se baseia à indagação ?

30. (Humanas) Uma organização universitária deseja estimar a porcenta-
gem de estudantes que são favoráveis a uma nova constituição do corpo
docente. Ela seleciona uma amostra de 400 estudantes, aleatóriamente,
e constata que 160 são favoráveis a essa nova constituição.

a. Fazer um intervalo de confiança para p , a verdadeira porcentagem
com estudantes favoráveis na população ao ńıvel de 1%.

b. Qual o erro de estimação contido em a ?

c. Qual deverá ser o tamanho da amostra para se ter um erro de no
máximo 5%, com probabilidade de 99% de estar certo.

31. (Humanas) Nas prévias de uma eleição, foi realizado uma pesquisa com
uma amostra de 400 eleitores. A pesquisa aponta que o candidato A
possui uma vantagem de 2% em relação ao candidato B. Construa um
intervalo de confiança para A, admitindo α = 0, 05

32. (Humanas) Uma amostra aleatória de 400 domićılios mostra que 25%
deles são casas de aluguel. Qual o intervalo de confiança que podemos
razoavelmente supor que seja o da proporção de casas de aluguel, com
um ńıvel de significância de 2% ?
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33. (Humanas) Um pesquisador deseja estabelecer o peso médio dos jovens
entre 12 e 21 anos. Apesar de desconhecer a média e o desvio padrão
populacional, sabe por literatura da área que a distribuição dos pesos
é aproximadamente Normal. Retira-se uma amostra casual simples de
90 jovens obtendo peso médio de 65 kg e desvio padrão de 8 kg. Assim
pede-se:

a. Ao ńıvel de 5% de significância, estabelecer um IC para o peso
médio populacional.

b. Qual o tamanho da amostra que o pesquisador deveria tomar para
ter uma probabilidade de 98% de certeza de cometer um erro de,
no máximo, 1,5 kg?

34. (Biológicas) Suponha que os comprimentos de jacarés adultos de uma
certa raça siga o modelo Normal com média µ desconhecida e variância
igual a 0,01 m2. Uma amostra de 10 animais foi sorteada e forneceu
média 1,69 m. Encontre um intervalo de confiança de 95% para o
parâmetro desconhecido µ.

35. (Biológicas) A ingestão de um medicamento adormece o paciente. O
tempo decorrido entre a ingestão do medicamento e o adormecimento
em minutos é distribúıdo normalmente com σ = 7 min. Uma amostra
de 20 pacientes submetidos ao tratamento com o remédio é formada.
Observou-se que

20∑
i−1

xi = 1375min

construir um intervalo de confiança para µ, com limites µ1 e µ2 (µ1 <
µ2), de forma que seja observada a seguinte especificação: Há descon-
fiança que µ seja menor que µ1, atribuiremos o ńıvel de 1%, enquanto
houver desconfiança que µ > µ2, atribuiremos o ńıvel de 5%.
OBS: intervalos de confiança com limites assimétricos.

36. (Biológicas) Para os tempos de reação de 30 motoristas selecionados
aleatóriamente, encontrou-se uma média de 0,83 segundos e um desvio
padrão de 0,20 segundos. Determinar um intervalo de confiança de 95%
para o tempo médio de reação de toda a população de motoristas.

7



37. (Biológicas) Um antropólogo mediu as alturas (em polegadas) de uma
amostra aleatória de 100 homens de determinada população, encon-
trando a média amostral de 71,3. Se a variância da população for
σ2 = 9, determine um intervalo de confiança de 99% para a altura
média de toda a população.

38. (Biológicas) Qual o tamanho de amostra suficiente para estimarmos a
proporção da área com solo contaminado que precisa de tratamento,
com precisão de 0,02 e 95% de confiança, sabendo que essa proporção
seguramente não é superior a 0,2.

39. (Biológicas) Um método padrão para identificação de bactérias em he-
moculturas vem sendo utilizado há muito tempo, e seu tempo médio
de execução (desde a etapa de preparo das amostras até a identificação
do gênero e espécie) é de 40,5 horas. Um microbiologista propôs uma
nova técnica afirmando que o tempo de execução deste novo processo
é menor que o do método padrão. Os dados abaixo (em horas) são
resultantes da aplicação desta nova técnica.

41 38 38 42 39 40 40 38 36 35 43 40 40 41 40,5 40 39 39
Onde: n=18, x̄ = 39, 42 h e s = 1, 96 h

Construir um intervalo de confiança de 95% para o verdadeiro tempo
médio de execução deste novo processo.

40. (Biológicas) Os pulsos em repouso de 920 pessoas sadias foram toma-
dos, e uma média de 72.9 batidas por minuto (bpm) e um desvio padrão
de 11.0 bpm foram obtidos. Construa um intervalo de confiança de 95%
para a pulsação média em repouso de pessoas sadias com base nesses
dados.

41. (Biológicas) Os QIs de 20 meninos com idades entre 6 e 7 anos de
Curitiba foram medidos. O QI médio foi 108.08, e o desvio padrão foi
14.38.

a. Calcule um intervalo de confiança de 95% para o QI médio popu-
lacional dos meninos entre 6-7 anos de idade em Curitiba usando
estes dados.
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b. Interprete o intervalo de confiança com palavras.

c. Foi necessário assumir que os QIs têm distribuição normal neste
caso? Por quê?

42. (Exatas, Humanas e Biológicas) Considerando-se uma amostra de cem
elementos de uma população aproximadamente normal, cujo desvio-
padrão é igual a 2.0, forneceu média x̄ = 35, 6, construir um intervalo
de 95% de cofiança para a média dessa população.

43. (Exatas, Humanas e Biológicas) Considerando que uma amostra de
cem elementos extráıda de uma população aproximadamente normal,
cujo desvio padrão é igual a 2,forneceu média de 35,6 (x̄), construir in-
tervalos de confiança de 90%, 95% e 99% para a média dessa população.

44. (Exatas, Humanas e Biológicas) Sabendo-se que uma amostra tem 25
elementos, que a sua média é 150 e o seu desvio padrão igual a 10.
Represente um intervalo de confiança em ńıvel de 90%.

45. (Exatas, Humanas e Biológicas) Qual o tamanho de amostra necessário
para se estimar a média de uma população infinita cujo desvio-padrão
é igual a 4, com 98% de confiança e precisão de 0.5?
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