
EXERCÍCIOS – INTERVALO DE CONFIANÇA

1. Suponha que estejamos interessados em estimar a porcentagem de consumidores de certo

produto.  Se  uma  amostra  (n=  300)  resultou  em  100  indivíduos  que  consomem  o  produto,

encontre:

a) O intervalo de confiança de p, com coeficiente de confiança de 95% e interprete o resultado.

b) O tamanho  da  amostra  para  que  o  erro  da  estimativa  não  exceda  a  0,02  unidade  com

probabilidade de 95%. Interprete o resultado.

2. Com o objetivo de avaliar a aceitação de um novo equipamento no mercado, planeja-se fazer

um levantamento  amostral  para  estimar  a  proporção  de  donos de empresas  que  pretendem

adquirir o equipamento. 

a) Qual deve ser o tamanho de uma amostra aleatória simples, que garanta uma estimativa com

erro máximo de 5% e nível de confiança de 99%?

b) Efetuou-se a amostragem conforme o tamanho calculado no item (a). Foi verificado que 200

pessoas dessa amostra passariam a usar regularmente o produto. Construa um intervalo de

99% de confiança para o parâmetro de interesse. Interprete o resultado.

3. Um pesquisador está estudando a resistência de um determinado material sob determinadas

condições.  Ele  sabe  que  essa  variável  é  normalmente  distribuída  com  desvio  padrão  de  2

unidades.

a) Utilizando  os  valores  4,9;  7,0;  8,1;  4,5;  5,6;  6,8;  7,2;  5,7;  6,2  unidades,  obtidos  de  uma

amostra de tamanho 9, construa o intervalo de confiança para a resistência média com um

coeficiente de confiança de 99%.

b) Qual  o  tamanho  da  amostra  necessário  para  que  o  erro  cometido,  ao  estimarmos  a

resistência média, não seja superior a 0,01 unidade com probabilidade 0,90?

4. Uma  amostra  aleatória  de  625  consumidores  revela  que70%  preferem  a  marca  A  de

detergente. Construa um IC para p que preferem a marca A, com confiança de 95% (90% e 99%).

5. Antes de uma eleição, um determinado partido está interessado em avaliar a intenção de votos

para  o  seu  candidato  (T).  Uma  amostra  piloto,  de  tamanho  400,  revelou  que  100  eleitores

votariam no candidato em questão. Faça o que se pede:

a) Construa um IC, com confiança de 95%, para a proporção verdadeira da intenção de votos no

candidato T;

b) Determine o tamanho da amostra (n) necessário para que o erro cometido na estimação seja

de, no máximo, 0,01 com probabilidade de 90%.

6.  Qual deverá ser o tamanho de uma amostra cujo desvio padrão é 10, para que a diferença

entre a média amostral e a populacional, em valor absoluto, seja menor que 1, com confiança de:

a) 90% (n≥269); b) 95% (n≥385); c) 99% (n≥666)

7. Uma população possui σ=10. Obtenha:

a) o tamanho da amostra para que, com probabilidade de 0,08, o erro em estimar a média seja

superior a uma unidade. R: n≤306.

8.  Numa pesquisa de mercado, deseja-se estimar a proporção de indivíduos que compram o

sabonete S. Dessa forma, pede-se:



a) Que tamanho de amostra devemos colher para que, com probabilidade de 0,9; a proporção

amostral não se desvie do verdadeiro valor por mais de 0,05?

b) Se tivermos a informação adicional de que a aceitação do sabonete S é de no mínimo 0,8, qual

deve ser, então, o tamanho da amostra?

c)  Decimos  colher  uma  amostra  de  tamanho  81,  qual  o  erro  máximo  que  cometemos  com

probabilidade de 0,90?

d) Para a mostra 81, qual a probabilidade de que o erro máximo seja 0,08?

 

9. Uma unidade fabril da indústria J produziu 50.000 chips em certo período. Foram selecionados,

aleatoriamente, 400 chips para testes. Assim:

a) Supondo que 20 chips não tenham a velocidade de processamento adequada, construir um IC
para proporção de chips adequados (1-α = 95%). Interprete o resultado.

b)  Verifique se essa amostra  é  suficiente  para obter  um  IC (1-α = 99%),  com erro  amostral

máximo de 0,5%, para proporção de chips adequados. Caso contrário, qual deveria se o tamanho

da amostra?


