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ESTATÍSTICA – RESUMO E EXERCÍCIOS  

 
 
Testes de Hipóteses 

 

Testes para 1 População: 

 

Testes de Médias com desvio padrão populacional conhecido 

 

 

 

Testes de Médias com desvio padrão populacional 

desconhecido 

 

 

Testes de Proporção 
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Testes de Variância ou Desvio Padrão 

 

 

Testes para comparação de 2 Populações: 

 

Comparação de duas médias com dados emparelhados 

 

 

Comparação de duas médias com dados não emparelhados e 

desvios padrões conhecidos 

 

 

Comparação de duas médias com dados não emparelhados e 

desvios padrões desconhecidos, mas supostos iguais 
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Comparação de duas médias com dados não emparelhados e 

desvios padrões desconhecidos e diferentes 

 

Comparação de duas proporções 

 

 

Comparação de duas variâncias / desvios padrões 

 

 

Conclusão do Teste 

 

Se P ≤ α rejeitamos H0 e Se P >α não rejeitamos H0 

 

- Para testar média e proporção: usar α em testes de > e < 

e usar α/2 em testes de ≠ 

- Para testar variância ou desvio: usar α em testes de > , 

usar 1- α nos testes de < e usar α/2 em testes de ≠ 
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EXERCÍCIOS 

1) O tempo médio de execução de determinada tarefa é de 30 minutos. 

Selecionou-se uma amostra de 5 operários para serem submetidos a um 

programa de treinamento com o objetivo de diminuir esse tempo médio e 

obteve-se após o treinamento um tempo médio de execução de 27 minutos 

e 30 segundos e um desvio padrão de 135 segundos. Pode-se afirmar, ao 

nível de significância de 5%, que o objetivo foi atingido? 

 

2) A tabela abaixo apresenta a distribuição do número de provas 

substitutivas feitas por cada aluno de uma amostra de 180 alunos: 

 

No de provas por 

aluno 

0 1 2 3 4 5 

Frequência 12 45 48 50 16 9 

 

Verifique se podemos afirmar que a proporção de alunos que fizeram até 

no máximo 2 provas substitutivas é superior a 50% (use nível de 5% de 

significância). 
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3) Os usuários de uma rede de transmissão de energia elétrica têm 

reclamado da alta variação de tensão, que gera uma variância de 100V. 

Tentando diminuir essa variação, a empresa responsável pela rede trocou 

os transformadores. Depois disso, uma amostra de 30 medidas de 

tensões forneceu um desvio padrão de 7,30V. Verifique se, com esse 

resultado, podemos concluir que os novos transformadores realmente 

diminuíram a variação das tensões (use nível de 5% de significância).  

 

4) Uma empresa está testando o desempenho de duas abordagens de 

venda. Para tanto ela selecionou 10 vendedores e pediu para cada um 

deles usar em uma semana a abordagem “A”, e, em outra semana, usar a 

abordagem “B”. Um analista coletou o volume de peças vendidas de cada 

um dos vendedores em cada uma destas duas semanas e organizou a 

tabela abaixo. 

Observação Amostra A Amostra B 

1 147 145 

2 135 131 

3 131 131 

4 121 119 

5 134 127 

6 131 127 

7 131 129 

8 138 136 

9 139 138 

10 130 125 

 

a) É possível afirmar, ao nível de 1% de significância, que a 

abordagem ”A” é melhor que a “B”? (1,0 ponto) 

b) Com os dados do exercício anterior, o analista responsável 

percebeu que cometeu um erro no registro das vendas e que os 

dados da tabela não estão de fato emparelhados. Assim, ele decide 

testar ao nível de 5% se as médias das duas abordagens de venda 

são diferentes. Verifique se há igualdade entre as variâncias 

populacionais ou não, e compare as duas médias populacionais.  



 

www.metaaulas.com.br 

 

Estatística  
Maiores informações 

(11) 98558-4558 

www.metaaulas.com.br 

T4 
Professor: Carol 

 

 
5) Antes de concordar em fazer um grande pedido de revestimentos de 

polietileno para um tipo específico de cabo de força submarino 

preenchido com óleo de alta pressão, uma empresa deseja ter evidências 

conclusivas de que o desvio padrão real da espessura do revestimento é 

menor do que 0,05 mm. 

a) Quais hipóteses devem ser testadas? 

b) Interprete no contexto do problema quais são os erros tipo I e tipo II? 

 


