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

FICHA DE TRABALHO N.O 14

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. A expressão que se segue foi retirada de um artigo de uma revista:

«A Kodak estima que 75%  das imagens digitais não são impressas.»

Tendo em conta que a estimativa é feita com um nível de confiança de 95%, explique, sucintamente, o seu
significado.

2. Uma nova marca de champô faz promoção dos seus produtos numa empresa. É feito um teste de aceitação
enviando amostras para 250 operários, escolhidos de entre os 9000 funcionários. Baseado nesta amostra,
somente 70 operários decidiram comprar o champô.

2.1 Faça uma estimativa pontual da proporção de operários que se espera que comprem o produto.

2.2 Determine, com 95 % de confiança, o erro cometido. 

3. 40 pessoas, de uma amostra aleatória de 500 trabalhadores, estão desempregadas. Determine um intervalo
de confiança que tenha 90% de probabilidades de conter a percentagem de desempregados do país.

4. Num inquérito ao consumo de chocolates, em dada faixa etária, inquiriram-se aleatoriamente 100 indivíduos
e verificou-se que 26 gostavam mais da marca X, 35 gostavam da marca Y, 12 da marca Z; 15 gostavam das
três marcas e 12 não gostavam de nenhuma das marcas.
Construa intervalos de confiança a 95% e a 99% para a proporção da população em estudo em cada um dos
casos. Compare os resultados.

5. Qual deve ser o número de habitantes a selecionar aleatoriamente para estudar a proporção de pessoas que
utilizam a Internet no dia a dia no seu emprego, de modo a garantir que um intervalo de confiança a 95%
para a respetiva proporção tenha uma amplitude máxima de 8%?

6. Um candidato de uma Junta de Freguesia pretende fazer uma sondagem com vista a estimar a proporção de
eleitores que vão votar nele.

6.1Qual deve ser a dimensão da amostra para ter 90% de confiança de que o resultado estimado esteja a
menos de 1% dos votos que irá efetivamente ter?

6.2 Tendo feito uma sondagem prévia, registou que tem 60% dos votos. Qual deveria ter sido a dimensão da
amostra para ter 99% de confiança de que o erro cometido seja 1%.

7. Pretendemos estimar a percentagem de jovens universitários que são fumadores.
Quantos jovens devemos consultar de modo a que estimativa pontual esteja, no máximo, a 3% da proporção
verdadeira de jovens universitários fumadores, com uma confiança de 95%?
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