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Intervalo de Confiança 

1. Suponha que o gerente de uma loja de comércio de tintas queira calcular a verdadeira 

quantidade de tinta contida em um galão, comprados de um fabricante nacionalmente 

reconhecido. Sabe-se, pelas especificações do fabricante, que o desvio padrão da quantidade 

de tinta é 0,02 litros. Uma amostra aleatória de 50 galões é selecionada, e a quantidade média 

de tinta por galão é igual a 0,995 litros. 

a) Desenvolva uma estimativa do intervalo de confiança de 99% da verdadeira média da 

população da quantidade de tinta contida em um galão. Resp.: 0,9877 ≤ µ ≤ 1,0023 

b) A população de quantidade de tinta por lata tem que ser distribuída normalmente neste 

caso? Explique? Resp.: Não, uma vez que σ é conhecido e n=50, a partir do teorema 

do limite central podemos supor que  é normalmente distribuída.  

c) Suponha que você utilizasse uma estimativa do intervalo de confiança de 95%. Qual seria 

sua resposta ao item a)? Resp.: 0,9895 ≤ µ ≤ 1,0005                                 

 

2. Um novo cereal matinal é testado para o mercado durante um mês, em filiais de uma grande 

cadeia de supermercados. Os resultados para uma amostra de 16 filiais indicam vendas médias 

de $1.200 com um desvio padrão da amostra de $180. Desenvolva uma estimativa, com 

intervalo de confiança de 99%, da média real de vendas desse novo cereal matinal. Resp.:  

$1.067,40 ≤ µ ≤ $1.332,60 

 

3. O gerente de um banco em uma cidade pequena gostaria de determinar a proporção de seus 

correntistas que recebem salários semanais. Uma amostra aleatória de 100 correntistas é 

selecionada, e 30 afirmam que são pagos semanalmente. Desenvolva uma estimativa com 

intervalo de confiança de 90% da proporção da população de correntistas do banco que são 

pagos por semana. Resp.:  0,2246 ≤ p ≤ 0,3754 

 

4. Uma concessionária de automóveis gostaria de calcular a proporção de consumidores que 

ainda possuem o carro que compraram cinco anos atrás. Uma amostra aleatória de 200 

consumidores, selecionados a partir dos registros da concessionária, indica que 82 

consumidores ainda possuem os carros que compraram há cinco anos. Desenvolva uma 

estimativa, com intervalo de confiança de 95%, da proporção da população de consumidores 

que ainda possuem o carro adquirido cinco anos atrás. Resp.:  0,342 ≤ p ≤ 0,478 

 

 

5. Um analista de mercados obtém dados de uma amostra de 100 consumidores de um total de 

400 que adquiriram uma “oferta especial”. As 100 pessoas gastaram, na loja, uma média de 

$24,57 com um desvio padrão de $6,60. Usando um intervalo de 95% de confiança, estimar: 

a) O valor médio de compras para todos os 400 clientes; Resp.: $23,45 a $25,69 

b) O valor total das compras do 400 clientes. Resp.: $9.380 a $10.276 



 

6. A média de salários para uma amostra de 30 empregados de uma grande empresa é $1800,00, 

com um desvio padrão amostral de $140,00. Em outra grande empresa, uma amostra aleatória 

de 40 empregados apresentou um salário médio $1700,00, com um desvio padrão amostral de 

$100,00. Determine um intervalo de confiança de 99% para estimar a diferença entre os salários 

médios das duas empresas. Resp.: [$22,46 ; $177,53] 

 

7. Para um particular produto, a média de vendas por estabelecimento no último ano, em uma 

amostra de n1=20 estabelecimentos, foi de $3425, com s1=$200. Para um segundo produto, a 

média de vendas por estabelecimento, em uma amostra de n2=24 estabelecimentos, foi de 

$3250, com s2=$175. Supõe-se serem os montantes de vendas por estabelecimentos 

normalmente distribuídos para ambos os produtos. Estimar a diferença entre o nível médio de 

vendas por estabelecimento no último ano, utilizando um intervalo de confiança de 95%. 

Resp.: [$62,82 ; $287,18] 

 

8. O teste de QI realizado em uma determinada escola é uma variável aleatória que se supõe ter 

distribuição normal. Pretende-se estudar a variabilidade do nível do QI numa amostra de 11 

alunos, cujos os valores obtidos foram: 

98  97  102  100  98  101  102  105  95  102  100 

Construir um intervalo de confiança para a variância, com um grau de confiança igual a 95%. 

Temos que n=11,  e 

 

Pela Tabela da Distribuição Qui-Quadrado com 10 graus de liberdade, temos que χ2
0,025 = 3,25 

e χ2
0,975 = 20,48. Assim, 

 

 

 

Teste de Hipóteses 

1. Suponha que o diretor de produção de uma fábrica de tecidos precise determinar se uma nova 

máquina está produzindo determinado tipo de tecido de acordo com as especificações do 

fabricante, que indicam que o tecido deveria ter uma resistência de rompimento de 70 libras e 

um desvio padrão de 3,5 libras. Uma amostra de 36 peças revela uma média aritmética da 

amostra é igual a 69,7 libras. 

Há evidências de que a máquina não está atendendo às especificações, em termos da média 

da resistência de rompimento? (Utilize um nível de significância de 0,05.)  

Resp.: H0: µ=70 lbs x H1: µ≠70 lbs 



Zcalculado = −0,51429 Região de rejeição Z<−1,96, Portanto não rejeitar H0, não existe 

evidências de que a média da quantidade despejada seja diferente de 70 lbs. 

 

2. Um fabricante de temperos para saladas utiliza máquinas para despejar ingredientes líquidos 

em garrafas que se movem ao longo de uma esteira de abastecimento. A máquina que despeja 

temperos está funcionando adequadamente quando despejadas 8 onças. O desvio padrão do 

processo é 0,15 onças. Uma amostra de 50 garrafas é selecionada periodicamente, e a esteira 

de abastecimento é paralisada se existirem evidências de que quantidade média despejada é 

diferente de 8 onças. Supondo que a quantidade média despejada em uma determinada 

amostra de 50 garrafas seja 7,983 onças. 

a) Há evidencias de que a quantidade média da população seja diferente de 8 onças?  

Resp.: H0: µ=8 onças x H1: µ≠8 onças 

Zcalculado = -0,80  Zcrítico=1,96. Não rejeitar H0, não existe evidências de que a média da 

quantidade despejada seja diferente de 8 onças. 

b) E se o desvio padrão fosse de 0,050 onças? Resp.: Zcalculado = −2,40 < Zcrítico=−1,96. 

Rejeitar H0 

c) E com a média amostral sendo de 7,952 onças? Resp.: Zcalculado = −2,26 < Zcrítico=−1,96 

Rejeitar H0 

 

3. Suponha que os resultados em um teste de aptidão utilizado para admissão a um curso de 

graduação sejam conhecidos como sendo normalmente distribuídos, com uma média 

populacional de 500 e um desvio padrão populacional de 100. 

a) Se uma amostra aleatória de 12 candidatos tem uma média amostral de 537. Há alguma 

evidência de que essa média de resultados seja a média esperada de todos os 

concorrentes? (Utilize um nível de significância de 0,01.)  

H0: µ=500 x H1: µ≠500 

Resp.: Zcalculado= 1,28 < Zcrítico=2,58. Não rejeitar H0… 

b) E se o desvio padrão fosse de 50? Resp.: Zcalculado= 2,56 < Zcrítico=2,58. Não rejeitar H0 

c) E com uma média amostral de 578? Resp.: Zcalculado = 2,70 > Zcrítico=2,58. Rejeitar H0… 

 

4. Um grupo de defesa do consumidor gostaria de avaliar a potência média de aparelhos de ar-

condicionado de alta capacidade, instalados em janelas. Uma amostra aleatória de 36 desses 

aparelhos é selecionada e testada por um espaço de tempo fixo e suas potências são 

registadas da seguinte maneira: 

 

8,9 9,1 9,2 9,1 8,4 9,5 9,0 9,6 9,3 
9,3 8,9 9,7 8,7 9,4 8,5 8,9 8,4 9,5 
9,3 9,3 8,8 9,4 8,9 9,3 9,0 9,2 9,1 
9,8 9,6 9,3 9,2 9,1 9,6 9,8 9,5 10,0 
         



Utilizando o nível de significância de 0,05, há evidências de que a potência média seja 

diferente de 9,0? H0: µ=9,0 x H1: µ≠9,0 

Resp.: tcalc=3,30 > t35=2,0301. Rejeita-se H0, existem evidências de que a potência média 

seja diferente de 9,0. 

 

5. O diretor de pessoal de uma grande companhia de seguros está interessado em reduzir a taxa 

de rotatividade de funcionários no setor de processamento de dados no primeiro ano de 

emprego. Registros do passado indicam que 25% dos novos contratados nesta área não estão 

mais empregados ao final de 1 ano. Novos e extensos métodos de treinamento são 

implementados para uma amostra de 150 novos funcionários do processamento de dados. Ao 

final do período de 1 ano, 29 desses 150 indivíduos não estão mais empregados. 

a) No nível de significância de 0,01, há evidências de que a proporção de funcionários de 

processamento de dados que tenham passado pelo novo treinamento e não estejam mais 

empregados seja menor do que 0,25? Resp.: Z=−1,60 > Z tabelado=−2,33. Não rejeitar H0, 

não existem evidências de que a proporção seja menor que 0,25. 

b) Qual seria sua reposta para (a) se 22 dos indivíduos não estivessem mais empregados? 

Resp.: Z=−2,92 < Z tabelado=−2,33, rejeitar H0. 

 

6. O gerente de marketing de uma fábrica de automóveis está interessado em determinar a 

proporção de novos proprietários de carros compactos teriam adquiridos um air-bag inflável 

para o lado do passageiro se o mesmo estivesse disponível a um custo adicional de $300. Por 

informações anteriores, o gerente acredita que a proporção é igual a 0,30. Suponha que seja 

feito um levantamento de 200 novos proprietários de carros compactos e 79 indiquem que 

teriam comprado os air-bags infláveis. 

a) No nível de significância de 0,10, há evidências de que a proporção da população é 

diferente de 0,30? Resp.: Z= 2,93 > Z tabelado=1,645. Rejeitar H0, existem evidências de 

que a proporção seja diferente de 0,30. 

b) Fazer novamente o teste agora considerando que 70 proprietários tivessem indicado que 

teriam comprado os air-bags infláveis? Resp.: Z= 1,543 < Z tabelado=1,645, não rejeitar H0. 


