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✓ Teoria
• n < 30

• Distribuição normal

• Desvio-padrão populacional conhecido

Se a distribuição de uma população é essencialmente normal, então
a distribuição

𝑡 =
ҧ𝑥 − 𝜇
𝑠
𝑛

é essencialmente uma distribuição t de Student para todas as
amostras de tamanho n. Esta distribuição é utilizada na
determinação dos valores críticos 𝑡𝛼/2.

Quando 𝝈 é 
desconhecido



✓ Teoria

O número de graus de liberdade para um conjunto de dados

corresponde ao número de valores que podem variar após terem

sido impostas certas restrições a todos os valores

graus de liberdade = 𝒏 − 𝟏

Margem de erro para estimativa de 𝝁

𝐸 = 𝑡𝛼/2
𝑠

𝑛

onde 𝑡𝛼/2 tem 𝑛 − 1 graus de liberdade



✓ Teoria

Intervalo de confiança para a estimativa de 𝝁

ҧ𝑥 − 𝐸 < 𝜇 < ҧ𝑥 + 𝐸



✓Exemplo 1
Com um teste destrutivo, as amostras são destruídas no processo de teste. O teste
de colisão de carros é um exemplo muito dispendioso de teste destrutivo. Se o leitor
fosse responsável por tais testes de colisão, dificilmente convenceria seu chefe da
necessidade de fazer colidir e destruir mais de 30 carros, afim de poder utilizar uma
distribuição normal. Suponha que tenhamos feito teste de colisão em 12 carros
esporte Dodge Viper (preço de venda atual: U$59.300,00) sob uma diversidade de
condições que simulam colisões típicas. A análise dos 12 carros danificados resulta
em custos de conserto que parecem ter distribuição em forma de sino com média
ҧ𝑥 = 𝑈$26.227 e desvio-padrão 𝑠 = 𝑈$15.873. Determine:

a) A melhor estimativa pontual de 𝜇, o custo médio de conserto de todos os Dodge
Vipers envolvidos em colisões.

b) bA estimativa intervalar de 95% de 𝜇.





✓ Teoria

Proporção Amostral de 𝒙 sucessos em uma amostra de tamanho 𝒏

Ƹ𝑝 =
𝑥

𝑛

Uma proporção populacional é uma parte de uma população, podendo
representar uma probabilidade ou uma porcentagem da população. Assim, uma
proporção pode ser indicada por uma fração ou um número decimal. De forma
análoga, podemos obter uma proporção amostral, que será representada por Ƹ𝑝.



✓ Teoria

Margem de Erro da Estimativa de p

𝐸 = 𝑧𝛼/2
Ƹ𝑝 ො𝑞

𝑛

Intervalo de Confiança para estimar p

Ƹ𝑝 − 𝐸 < 𝑝 < Ƹ𝑝 + 𝐸



✓Exemplo 2

Os pesquisadores de opinião são atormentados por uma diversidade de fatores de

confusão, como secretárias eletrônicas. Em uma pesquisa junto a 1068 americanos,

673 informaram ter secretária eletrônica. Com esses resultados amostrais,

determine:

a) A estimativa pontual da proporção populacional de todos os americanos que

tem secretária eletrônica.

b) A estimativa intervalar de 95% da proporção populacional de todos os

americanos que tem secretária eletrônica.



✓ Teoria

Tamanho da amostra para uma estimativa de p

• quando se conhece uma estimativa de Ƹ𝑝:

𝑛 =
[𝑧𝛼

2
]2 Ƹ𝑝 ො𝑞

𝐸2

• quando não se conhece uma estimativa de Ƹ𝑝:

𝑛 =
[𝑧𝛼

2
]20,25

𝐸2



✓Exemplo 3
As companhias de seguro estão ficando preocupadas com o fato de que o número
crescente de telefones celulares resulte em maior número de colisões de carros;
estão, por isso, pensando em cobrar prêmios mais elevados para os motoristas que
utilizam celulares. Desejamos estimar, com uma margem de erro de três pontos
percentuais, a percentagem de motoristas que falam ao celular enquanto estão
dirigindo. Supondo que se pretende um nível de confiança de 95% nos resultados,
quantos motoristas devem ser pesquisados?
a) Suponha que tenhamos uma estimativa Ƹ𝑝 com base em estudo anterior, que

mostrou que 18% dos motoristas falam em celular.
b) Suponha que não tenhamos qualquer informação que possa sugerir o valor de

Ƹ𝑝.



✓ Teoria

Distribuição Qui-Quadrado

Χ2 =
(𝑛 − 1)𝑠2

𝜎2



✓ Teoria

Notação

Com uma área total 𝛼 dividida igualmente entre as duas

extremidades de uma distribuição qui-quadrado, Χ𝐿
2 denota o valor

crítico da extrema esquerda e Χ𝑅
2 denota o valor crítico da extrema

direita.

Intervalo de Confiança para 𝝈𝟐

(𝑛 − 1)𝑠2

Χ𝑅
2 < 𝜎2 <

(𝑛 − 1)𝑠2

Χ𝐿
2



✓Exemplo 4
A confeitaria Hudson Valley fabrica sonhos que são embalados em pacotes com
indicação de que há 12 sonhos pesando um total de 42 oz. Se a variação entre os
sonhos é muito grande, algumas caixas terão peso a menos e outras terão peso a
mais. É claro que o consumidor não ficaria satisfeito com um sonho tão pequeno
que só pudesse ser visto ao microscópio, nem com um sonho tão grande que
assemelhasse a um pneu de trator. O supervisor de controle de qualidade constatou
que esses problemas podem ser evitados se os sonhos tiverem um peso médio de
3,50 oz e um desvio-padrão de 0,06 ou menos. Selecionam-se aleatoriamente, na
linha de produção, dez sonhos, que são pesados, dando os resultados a seguir.
Construa dois intervalos de confiança de 95%, um para 𝜎2 e outro para 𝜎, e
determine se o supervisor de controle está com problemas.

3,58 3,50 3,68 3,61 3,42 3,52 3,66 3,50 3,36 3,42


