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Consideremos uma coleção de 200 números extraída dos quatro
primeiros algarismos do Social Security Number, de 50
estudantes.
O gráfico abaixo mostra que tal coleção tem distribuição
aproximadamente uniforme com média igual a 4,5 e desvio-
padrão 2,8.
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Agora, calculando as médias dos quatro algarismo de cada estudante, obtemos uma

coleção de 50 médias amostrais, cuja distribuição é aproximadamente normal.



✓ Teoria

Teorema Central do Limite

Sendo 𝑥 uma variável aleatória cuja distribuição tem média 𝜇 e desvio-padrão 𝜎, ao

extrair amostras de tamanho 𝑛 dessa população, temos:

1. A distribuição das médias amostrais ҧ𝑥 tenderá para uma distribuição normal, a

medida em que o tamanho da amostra aumenta.

2. A média das médias amostrais será a média populacional 𝜇.

3. O desvio-padrão das médias amostrais será 𝜎/ 𝑛.
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Regras Práticas

1. Para amostras de tamanho 𝑛 > 30, a distribuição das médias amostrais pode ser

aproximada satisfatoriamente por uma distribuição normal. A aproximação

melhora na medida em que aumenta o tamanho da amostra 𝑛.

2. Se a própria distribuição original tem distribuição normal, então as médias

amostrais terão distribuição normal para qualquer tamanho amostral 𝑛.

𝜇 ҧ𝑥 = 𝜇 e  𝜎 ҧ𝑥 =
𝜎

𝑛
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Suponha que as alturas das mulheres tenham média 𝜇 = 63,6 𝑖𝑛. e desvio-padrão

𝜎 = 2,5 𝑖𝑛.

a) Escolhida aleatoriamente uma mulher, determine a probabilidade de sua altura

estar entre 63,6 e 64,6 polegadas.

b) Selecionadas 36 mulheres, determine a probabilidade de sua altura média estar

entre 63,6 e 64,6 polegadas.
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Os prazos de substituição de aparelhos de TV tem distribuição normal com

média de 8,2 anos e desvio-padrão de 1,1 ano. Determine a probabilidade de

40 aparelhos de TV selecionados aleatoriamente terem prazo médio de

substituição inferior a 8 anos.


