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1. Identifique em cada caso o tipo de amostragem: aleatória, sistemática, estratificada, por 

conglomerado ou de conveniência. 

a) Motoristas são observados em um ponto policial de verificação de sobriedade, no qual todo 

quinto motorista é parado e entrevistado. 

b) Nos dias de eleição presidencial, a imprensa organiza uma pesquisa de boca de urna, na qual 

alguns pontos específicos de votação são selecionados aleatoriamente e todos os eleitores são 

entrevistados à medida que saem dos locais de votação. 

c) Uma pesquisadora a serviço da companhia de equipamentos atléticos Spaulding está 

estudando a relação entre o nível de educação e a prática de algum esporte. Ela realiza uma 

sondagem com 40 jogadores de golfe selecionados aleatoriamente, 40 jogadores de tênis 

selecionados aleatoriamente e 40 nadadores, também selecionados aleatoriamente. 

d) Uma estudante de engenharia mede a força dos dedos usada para apertar um botão com os 

membros de sua família. 

e) Um pesquisador de Receita Federal investiga a sonegação em relatórios de imposto de renda 

fazendo uma sondagem de todos os garçons e garçonetes de 20 restaurantes selecionados 

aleatoriamente. 

 

2. Para pesquisar a temperatura média da população de Maceió utilizamos uma amostra de 600 

pessoas, da qual obtemos uma temperatura média igual a 36,5°C. A partir desse resultado, 

podemos afirmar que a temperatura média da população de Maceió é 36,5°C? Justifique sua 

resposta. 

 

3. As distribuições das pressões sanguíneas sistólicas e diastólicas para mulheres diabéticas 

entre 30 e 34 anos têm médias desconhecidas. No entanto, seus desvios-padrão são 𝜎𝑠 = 11,8 

mm Hg e 𝜎𝑑 = 9,1 mm Hg, respectivamente. 
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a) Uma amostra aleatória de dez mulheres é selecionada dessa população. A pressão sanguínea 

sistólica média para a amostra é 130 mm Hg. Calcule um intervalo de confiança bilateral de 95% 

para 𝜇, a verdadeira pressão sanguínea sistólica média. 

b) Interprete esse resultado. 

 

4. Desejamos estimar a perda média de peso de pessoas um ano após usarem a dieta de Atkins. 

Quantas pessoas que fizeram a dieta devem ser entrevistadas se desejamos estar 95% 

confiantes em que a perda de peso média amostral estará a 0,3 kg da verdadeira média 

populacional? Suponha que o desvio padrão populacional seja conhecido e igual a 4,8 kg. 

 

 


