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ASSUNTO:  Intervalos de confiança para a média e tamanho da amostra

FICHA DE TRABALHO N.O 13

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Comente, sucintamente a seguinte notícia:

«Segundo um estudo, baseado numa amostra aleatória, o rendimento semanal médio das famílias de um

concelho é de E200. Este valor é bastante credível, pois os cálculos foram efetuados com um nível de con-

fiança de 95%.»

2. Suponha que  X tem uma distribuição norma  N ( , 3)  e que, uma amostra de dimensão 50 fornece a média

amostral xw = 52,1

Construa um intervalo de confiança a 95% e a 99% para    .

3. O diâmetro dos bombons da marca Bolinha é uma variável aleatória  X com desvio padrão  σ = 0,1 mm

Observaram-se 1000 bombons, encontrando-se para a média dos seus diâmetros  xw = 91 mm.

3.1Determine  k de modo que o intervalo  ]xw – k ; xw + k [  seja um intervalo de confiança a 95% para a média

populacional    de  X .

3.2 Dado um intervalo de confiança para    , ]90,995; 91,005[ , determine o seu nível de confiança.

4. Os dados seguintes resultaram de 30 medidas das alturas (em cm) das crianças de uma aldeia, entre os 5 e os

10 anos:

Considerando estas alturas como uma amostra de uma população normal, determine um intervalo de con-

fiança para a altura média populacional das crianças entre os 5 e os 7 anos, com um nível de confiança de 99%.

5. Para estudar o crescimento de uma espécie de árvores, um trabalhador registou 40 medições das alturas das

árvores com 1 ano de idade. Os valores obtidos foram:

104 123 131 142 150 133 123 107 100 121

123 136 138 145 127 115 112 117 120 132

108 110 132 140 148 135 142 129 141 117

2,6 1,9 1,8 1,6 2,2 2,8 0,8 1,5 1,0 1,2

2,0 1,5 1,5 2,3 1,6 1,4 1,2 1,3 1,1 2,7

1,7 3,1 1,8 2,4 1,2 1,5 2,4 1,1 2,5 2,0

1,9 2,1 1,5 1,3 1,7 2,4 2,1 3,0 1,6 1,5
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5.1 Encontre uma estimativa pontual para a média das alturas da população das árvores e estabeleça, com

95% de confiança, qual é a margem de erro.

5.2 Determine um intervalo com 90% de confiança para a média das alturas da população das árvores consi-

derada.

5.3Qual o número de medições necessárias para fazermos uma estimativa pontual da média com 95% de

confiança, com uma margem de erro de 1%?

6. O tempo de duração de um certo equipamento segue uma distribuição normal com um desvio padrão de 500

horas. Pretende estimar-se a duração média do referido equipamento com um erro que não exceda 100

horas. Qual é o tamanho da amostra para obter os seguintes níveis de confiança:

6.1 68%

6.2 90%

6.3 95%

6.4 99%

6.5O que acontece ao tamanho da amostra à medida que pretendemos um grau de confiança maior?

7. Considere que o tempo de vida das lâmpadas elétricas produzidas numa determinada fábrica segue uma 

distribuição normal com σ = 62 horas.

7.1Determine a dimensão da amostra necessária para obtermos um intervalo de 90% de confiança para  

com um erro de 0,2.

7.2 Sabendo que a dimensão da amostra foi de 50 lâmpadas, determine o nível de confiança num intervalo

para   em que a margem de erro é de 17,2 h.
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