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Exercício em grupo para entrega na próxima aula 

4. Alunos da UFXYZ, tentando salvar o que resta de humanidade nas 
redes sociais, tiveram a ideia de lançar uma campanha onde fariam 
demonstrações de afeto aos que fazem comentários retrógrados, 
desinformados ou preconceituosos. Para testar a adesão à campanha, 
fazem uma amostra aleatória de 80 estudantes, obtendo os seguintes 
resultados: 

 

 

 

 

 

 

• Determine: 
a. Um intervalo de confiança de 95% de alunos que apoiariam a campanha. 

b. O tamanho da amostra necessário para que os proponentes da campanha 
pudessem confiar, com 95% de certeza de que a maioria dos alunos a apoia. 

Resposta n % 

Apoio com certeza: menos mimimi, mais amor! 42 52,5% 

Agora não dá, meu CR está perigando... 20 25% 

Tomou água da samabaia?  Abraçar ancap/comuna? 
Nunquinha! 

18 22,5% 
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1. Uma instituição afirma que possui um programa de emagrecimento em 
que, depois de um mês, os participantes perdem em média mais de 6kg. 
Para saber se isso é verdade colheu-se dados de uma amostra aleatória 
de 60 participantes, onde a perda de peso média foi de 5,2kg e o desvio-
padrão de 3,2 kg. Com base nesses dados: 

(a). Com significância de 5%, pode-se afirmar o programa atinge os resultados 
proclamados?  

(b). Qual é o p-valor da amostra? (use a tabela z para calcular) 

 

 

2. Uma secretaria fez um levantamento para determinar a quilometragem 
média percorrida pelos motoristas na cidade. Uma amostra aleatória de 
25 motoristas obteve uma distância média de 21km e desvio-padrão de 
10km. 

(a). Calcule uma estimativa intervalar com 95% de confiança para o número 
médio de quilômetros percorridos pelos motoristas daquela cidade. 

(b). Que suposições sobre a variável de interesse (quilometragem média 
percorrida) foram necessárias para responder ao item anterior? 
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3. Um posto de saúde resolveu testar um novo procedimento de 
atendimento e compará-lo com o atual por meio de duas amostras, 
obtendo os resultados a seguir. Responda: 
(a). Faça um teste de hipótese para verificar se podemos afirmar, ao nível de 5%, 

que o novo processo possibilita diminuir o tempo de espera em relação ao atual. 
(b). Determine um intervalo de confiança da diferença do tempo de espera entre o 

procedimento atual e o novo. 
(c). Com base nos resultados você aconselharia a secretaria a substituir o 

procedimento sabendo que isso implica em custos? 

 
 
 
 
 

4. Para saber a opinião das pessoas em duas cidades diferentes sobre 
uma proposta de política pública um pesquisador define duas 
amostras e obtém os resultados da tabela abaixo. Podemos afirmar, ao 
nível de 5%, que as populações tem opiniões diferentes? 

 

  Atual Novo 

n 40 50 

Tempo de espera (dias) 25,2 22,8 

Variância (dias2) 25 36 

Cidade A Cidade B 
Favoráveis 62,0% 54,0% 
Contrários 38,0% 46,0% 

n 250 250 
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