
Lista de exercícios sobre Inferência Estatística –
Estimação

1) Determine o escore-z necessário para encontrar um intervalo de confiança para
uma proporção com nível de confiança de:
1. 0,98
2. 0,90
3. 0,50
4. 0,9973

2) Um estudo do Centro para Estatísticas da Saúde forneceu uma estimativa por
ponto de 25,5% para o percentual de pessoas que eram, no momento, fumantes.
O  tamanho  da  amostra  foi  de  42.000.  Assumindo  que  esta  amostra  tem a
característica de uma amostra aleatória, construa e interprete um intervalo de
99% de confiança para a proporção da população que é fumante.

3) Para uma pesquisa de boca de urna de pessoas que votaram em uma eleição
governamental, 40% votaram em A e 60% em B. Assumindo que essa é uma
amostra  aleatória  de  todos  os  eleitores,  construa  um  intervalo  de  99%  de
confiança para a proporção de votos que A recebeu se o tamanho da amostra
foi de: a) 400 e b) 40. Em cada caso, indique se você estaria disposto a prever o
vencedor. Explique como e por que o tamanho da amostra afeta a inferência.

4) Informe o escore-t que deve ser multiplicado pelo erro padrão para formar um:
1. intervalo de 95% de confiança com 5 observações;
2. intervalo de 95% de confiança com 15 observações;
3. intervalo de 95% de confiança com 25 observações;
4. intervalo de 95% de confiança com gl = 25;
5. intervalo de 99% de confiança com gl = 25.

5) Uma pesquisa perguntou as pessoas: “Há quanto tempo você mora na cidade
ou  comunidade  onde  mora  hoje?”.  As  respostas  de  1415  sujeitos  desse
levantamento de dados apresentaram uma mediana de 16 anos, uma média de
20,3 e um desvio padrão de 18,2.
1. você acha que distribuição da população é normal? Por que sim ou por que

não?
2. Baseado na sua resposta no item anterior, você pode construir um intervalo

de confiança de 99% para a média populacional? Se não, explique por que
não. Se você pode, construa-o e interprete-o.

6) Um estudo estima a renda média anual familiar para famílias residentes em
habitações públicas de uma cidade. Para uma amostra aleatória de 30 famílias,
as rendas anuais (em centenas de reais) são:
83 90 77 100 83 64 78 92 73 122

 96 60 85 86 108 70 139 56 94 84
111 93 120 70 92 100 124 59 112 79



1. encontre e interprete estimativas por ponto da média e desvio padrão
para a população;

2. construa e interprete um intervalo de 95% de confiança para a média.
7) Para estimar a proporção de mortes do último ano no trânsito de uma grande

cidade que estão relacionadas ao consumo de álcool, determine o tamanho da
amostra  necessário  para  que  a  estimativa  seja  precisa  dentro  de  0,06  com
probabilidade  de  0,90.  Baseado  em resultados  de  um estudo  anterior  essa
proporção é aproximadamente 0,30.

8) Uma unidade de saúde pública quer amostrar os registros de mortes para o
último ano em uma cidade, para estimar as proporções das mortes que foram
causadas por acidentes. Os funcionários da saúde querem uma estimativa com
um erro de 0,02 e uma probabilidade de 0,95.
1. encontre  o  tamanho  da  amostra  necessário  se,  baseado  em  estudos

anteriores, os funcionários acreditam que esta proporção não excede a 0,10.
2. suponha  que,  ao  determinar  o  tamanho  da  amostra  necessário,  os

funcionários usam a abordagem segura que estabele  pi = 0,50 na fórmula
apropriada. Então, quantos registros precisam ser amostrados? Compare o
resultado à resposta do item anterior e observe a redução que ocorre no
tamanho da amostra quando se faz uma estimativa para pi.

9) Um  relatório  de  junho  de  2003  discutiu  mudanças  nas  opiniões  sobre  os
Estados Unidos por outros países. No maior país muçulmano, a Indonésia, uma
pesquisa de opinião pública conduzida em maio de 2003, após início da guerra
contra Iraque, relatou que 83% tinham opinião desfavorável sobre os Estados
Unidos, comparada com 36% um ano antes. O resultado de 2003 foi relatado
ter  uma  margem de  erro  de  3  pontos  percentuais.  Encontre  o  tamanho  da
amostra aproximado para o estudo.


