
 

LISTA 9- Amostragem 

1- Ao trabalharmos com amostras extraídas de uma população: 

A) Devemos cuidar para que amostras sejam representativas da população. 

B) As amostras devem ter sido extraídas acidentalmente da população. 

C) Devemos construir hipóteses estatísticas depois de sortearmos, aleatoriamente, as amostras 
da população. 

 

2- O critério da amostragem estratificada proporcional consiste em: 

A) Determinar o tamanho dos estratos na amostra diretamente proporcional ao tamanho da 
população total. 

B) Determinar o tamanho dos estratos na amostra inversamente proporcional ao tamanho da 
população total 

C) Determinar o tamanho dos estratos na amostra proporcionalmente ao tamanho dos estratos 
na população. 

D) Determinar o tamanho dos estratos na amostra de forma probabilística 

E) N. D. A. 

3- Uma empresa X apresenta no seu quadro funcional 900 funcionários na matriz e 500 
funcionários na filial 1. Para obter uma amostra estratificada proporcional de 15% desta 
população, considerando dois estratos (matriz e filial 1), teríamos: 

a) 75 funcionários da matriz e 135 da filial 1.  

b) 135 funcionários da matriz e 75 da filial 1.  

c) 90 funcionários da matriz e 50 da filial 1.   

d) 9 funcionários da matriz e 5 da filial 1. 

e) 450 funcionários da matriz e 250 da filial 1. 

4- Selecione uma amostra de 4 alunos da classe listada e numerada abaixo usando amostragem 
aleatória simples. Inicie pela primeira linha e primeira coluna da tabela de números aleatórios 
dada a seguir. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5- Explique quando deve ser usada a amostragem simples ao acaso, amostragem estratificada e 
amostragem sistemática. 

6- Uma população se encontra dividida em quatro estratos, com tamanhos N1=90, N2=120, 
N3=60 e N4=480. Ao se realizar uma amostragem estratificada proporcional, dezoito elementos 
da amostra foram retirados do primeiro estrato. Qual o número de elementos de cada estrato?  

 

7- Em uma escola existem 250 alunos, dos quais 35 estão matriculados na 1ª série, 32 na 2ª, 30 
na 3ª, 28 na 4ª, 35 na 5ª, 32 na 6ª, 31 na 7ª e 27 na 8ª série. Obtenha uma amostra 
proporcional estratificada de 40 alunos e complete o quadro abaixo: 
 
 
 

Séries  População Cálculo proporcional Amostra 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

Total    

 


