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 ESTATÍSTICA – RESUMO E EXERCÍCIOS* P1 
 

 
Intervalos de Confiança 

A estimação é o processo que consiste em utilizar dados 
amostrais para estimar os valores de parâmetros 
populacionais desconhecidos. 
Qualquer característica de uma população pode ser estimada 
a partir de uma amostra aleatória. 

Entre as mais comuns, estão a média e o desvio padrão de uma 
população e a proporção populacional. 
 
 
Estimação Pontual 
As estatísticas amostrais são utilizadas como estimadores de 

parâmetros populacionais. 
Assim uma média amostral é usada como estimativa de uma 
média populacional. 
Tais estimativas chamam-se estimativas pontuais, porque 
originam uma única estimativa do parâmetro. 
 
Intervalo de Confiança para a Média Populacional (Variância 
Conhecida) 

 

 

Fixado um nível de confiança  , devemos utilizar a tabela da 

Normal Padrão para determinar os valores críticos da variável 

Z (zcrítico). 
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Intervalo de Confiança para a Média Populacional(Variância 

Desconhecida) 

 

Construímos intervalos de confiança para a média 
populacional, quando a variância populacional é 
desconhecida, utilizando a distribuição t de Student para 
encontrar os valores críticos (tc) com (n–1) graus de liberdade 
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 Intervalo de Confiança para a Proporção Populacional  
 
Agora, queremos construir um intervalo de confiança para a 
proporção populacional p. Lembrando que a estimativa pontual 
de p é dada pela proporção de sucessos em uma amostra e é 
denotada por : 

�̂� =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠

𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 Antes de construir um intervalo para a proporção, devemos 
verificar se a distribuição de amostragem pode ser aproximada 

pela distribuição Normal.  
Importante: quando não possuímos uma estimativa prévia do 
valor de �̂�, utilizamos uma abordagem conservativa para o 
cálculo do intervalo de confiança, baseada no fato de que a 
expressão p(1–p) possui valor máximo igual a ¼ quando p está 
no intervalo [0;1] (que é o caso). 
 

 

 

Intervalo de Confiança para a Variância / Desvio Padrão 
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 EXERCÍCIOS 

Utilize estes conjuntos de dados para responder os testes 

quando solicitado. 

Dados sobre ocupação de um cinema – Um determinado 

cinema está fazendo um estudo sobre ocupação. Sua 

capacidade máxima de clientes nas salas é de 320 lugares. 

Foram coletados dados a respeito das últimas 120 sessões. Os 

dados a respeito de cadeiras vazias estão representados na 

tabela de frequência abaixo: 

Cadeiras vazias Sessões 

0 ≤ 𝑋 < 15 5 

15 ≤ 𝑋 < 30 18 

30 ≤ 𝑋 < 45 35 

45 ≤ 𝑋 < 60 38 

60 ≤ 𝑋 < 75 17 

75 ≤ 𝑋 < 90 7 

Total 120 

 

Dados de fosforescência  normalizada de uma amostra de 

pirilampos (em vagalumes/𝑚3) 

 

 

Dados da embaladora - Uma torrefadora embala sacos de 500 

g. Uma amostra de sete itens da embaladora (que segue uma 

lei normal) forneceu os seguintes valores (em gramas): 503; 

507; 500; 502; 505; 503; 508. 
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 1) Uma amostra aleatória de tamanho 81 é extraída de uma 

população de tamanho infinito, normalmente distribuída com 

média e variância conhecidas. Obtiveram-se com base nos 

dados desta amostra, dois intervalos de confiança para média 

aos níveis de 95% e 98%, sendo os limites superiores destes 

intervalos iguais a 20,663 e 20,791, respectivamente. Quanto 

valem a média da amostra e a variância da população? 

 

2) Uma amostra de 5 garrafas cheias forneceu os seguintes 

pesos brutos (gramas): 538, 566, 552; 514; 575. Esta garrafa de 

água é composta pelo líquido e pelo frasco plástico 

(embalagem). Sabe-se que a massa do líquido, em gramas, tem 

distribuição normal com média 505 e variância 225, enquanto a 

embalagem plástica também tem distribuição normal, com 

média 20 gramas e variância 36. Neste caso, a semi amplitude 

𝑒0 para um intervalo de confiança de 98% para o peso médio da 

garrafa cheia, contendo o líquido e o frasco plástico, será de: 

a) 25,09 
b) 16,83 
c) 33,67 
d) 16,16 
e) 54,68 

 

3) Utilize dados de fosforescência normalizada para responder 

este teste – A precisão do intervalo de confiança da média 

populacional com 90% de confiança é: 

a) 0,59 
b) 0,36 
c) 0,49 
d) 0,47 
e) 0,38 
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 4) Utilize os dados da embaladora para responder este teste – 

A máquina de embalagem deve ter o peso médio regulado pra 

500g, simetricamente. Utilizando um nível de confiança de 95% 

para calcular o intervalo de confiança da media com desvio-

padrão desconhecido, você pode concluir que: 

a) A máquina não está bem regulada, pois o intervalo de 
confiança mostra isso. 

b) A máquina está bem regulada, pois a media amostral já 
está acima da media solicitada. 

c) A máquina está bem regulada, pois o intervalo de 
confiança mostra isso. 

d) A máquina não está bem regulada, pois a media amostral 
já está acima da media solicitada. 

e) A amostra é muito pequena para tirar alguma conclusão 
com 95% de confiança. 

 

5) As Linhas Aéreas Botucatu (LAB) estão fazendo um estudo 

sobre a ocupação de suas aeronaves, cuja capacidade 

máxima é de 50 passageiros. Os últimos 100 voos da empresa 

revelaram os seguintes dados: 

 

Passageiros Sessões 

20 < 𝑋 ≤ 25 1 

25 < 𝑋 ≤ 30 4 

30 < 𝑋 ≤ 35 8 

35 < 𝑋 ≤ 40 14 

40 < 𝑋 ≤ 45 18 

45 < 𝑋 ≤ 50 55 

Total 100 

 
a) Calcular a média e a variância da quantidade de 
passageiros transportados. (1,0 ponto) 

b) Para ter lucro, a empresa deve ter um mínimo de 36 
passageiros no voo. Estimar com 95% de confiança a 
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 proporção mínima de voos com mais de 36 passageiros. 
(1,0 ponto) 
c) Sabe-se que no máximo 10% dos passageiros que 
fizeram reserva não comparecem ao voo (no show). Qual 
o tamanho de amostra necessário para estimar esta 
proporção, com precisão de 0,01 e com confiança de 
99%? (1,0 ponto) 

 

6) Para verificar se um lote de material de um novo fornecedor 

atende às necessidades da empresa selecionou-se uma 

amostra aleatória de 6 corpos de prova, obtendo-se 

estimativas para a resistência média do material e para o 

desvio padrão da resistência, respectivamente, iguais a 

10108,33 kgf e 177,81 kgf. 

Estime, com 90% de confiança, o intervalo de confiança para o 

desvio padrão do lote todo. 

 

7) Desejando-se estimar o diâmetro médio de peças cilíndricas 

de um processo de produção, selecionou-se uma amostra 

aleatória de 10 peças, obtendo-se um diâmetro médio estimado 

de 50,680 mm e uma estimativa mínima para o desvio padrão 

dos diâmetros igual a 0,105 mm, com 90% de confiança. 

Obtenha um intervalo de 98% de confiança para o diâmetro 

médio das peças da produção. 

 

8) Uma empresa de cartões de crédito deseja estimar a 

proporção de clientes que participarão de uma promoção de 

final de ano. Uma pesquisa entre os seus clientes mostrou que 

99 dos 150 clientes consultados participariam da promoção. 

a) Baseado nesses resultados, estime com 90% de confiança, 

um intervalo de confiança para a proporção de clientes da 

empresa que participarão da promoção. 

b) Desejando-se obter um intervalo, com 98% de confiança e 

erro de estimação de 5%, quantos clientes deverão ser 



 

metaaulas.com.br 

 

 

Estatística 

Professora: CAROL 

metaaulas.com.br 

Mais informações: mande  

whatsapp para (11) 98558-4558 

 

 consultados, ou seja, qual deverá ser o tamanho da amostra 

necessária? 

 

9) O tempo x de duração, em segundos, das ligações de 

determinado celular foram anotados para 10 ligações, 

obtendo-se os seguintes resultados: 

 Determine um intervalo de 90% de confiança para o tempo 

médio de duração das ligações desse telefone. 

 


