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1 Exerćıcios - Lista 5

1. Para verificar se duas dietas para emagrecer são igualmente eficientes, dividiu-se um grupo

de pacientes em dois. Após algum tempo, avaliou-se a perda de peso de cada paciente.

Os resultados são mostrados abaixo:

Dieta 1 12 8 15 13 10 12 14 11 12 13

Dieta 2 15 19 15 12 13 16 15

Pode-se concluir que as duas dietas tem efeitos diferentes, com um ńıvel de confiança de

5%?

Resp.: t=2.902. Rejeita-se H0.

2. Para estimular as vendas de uma loja, foi promovido um curso para seus vendedores. Os

dados abaixo representam as vendas de 6 funcionários antes e depois do curso.

Funcionário 1 2 3 4 5 6

Antes 12 18 25 9 14 16

Depois 18 24 24 14 19 20

Com um ńıvel de confiança de 1% pode-se concluir que o curso resultou em um aumento

das vendas? Resp.: t=-3,870. Rejeita-se H0.

3. Em uma maternidade nasceram 100 crianças no peŕıodo de um ano. Dessas, 59 eram do

sexo feminino e 41 do sexo masculino. Testar se a proporção de homens e mulheres é

diferente de 50%. Considere um ńıvel de significância de 50%. Resp.: z=1,80. Não

rejeita-se H0.

4. Para estudar a relação entre sexo (masculino ou feminino) e tabagismo (fumante ou

não fumante), numa certa população, observou-se uma amostra aleatória de 300 pessoas

adultas desta população, fazendo-se a classificação segundo sexo e tabagismo. Os dados

são apresentados abaixo:

Masculino Feminino Total

Fumante 92 38 130

Não Fumante 108 62 170

Total 200 100 300

Através destes dados, pode-se afirmar que existe associação entre sexo e tabagismo (α =

0, 05)? Resp.: χ2calculado = 1, 74. Não rejeita-se H0

5. Uma empresa de pesquisa observou que em 1992 o percentual de pessoas filiada em um

partido poĺıtico seguia a seguinte distribuição,
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Partido A B C D E Outros

Percentual 34,5 21,6 9,3 9,2 8,3 17,1

Dez anos depois, a mesma empresa queria investigar se os percentuais permaneciam inal-

terados. Uma amostra aleatória de 2000 eleitores filiados à partidos poĺıticos mostrou a

seguinte distribuição:

Partido A B C D E Outros

Num. eleitores 715 446 175 187 178 299

Testar ao ńıvel de 2,5% de significância se o % de eleitores filiados permaneceu o mesmo.

Solução:

H0 = o percentual de eleitores permaneceu o mesmo

H1 = o percentual de eleitores não é o mesmo

Resp.: Região cŕıtica do teste de χ2: Gl=6-1=5 e α = 0, 025 → χ2
tab = 12, 8; χ2

calc =

8, 33;Não rejeita-se H0

6. Em uma pesquisa foi estudado se a preferência por certo tipo de filme se altera com o

estado civil. Cem pessoas de cada uma das categorias: solteito, casado, divorciado e viúvo

foram selecionadas. Testar ao ńıvel de significância de 5% a seguinte hipótese:

H0 : a preferência é a mesma para qualquer estado civil

H1 : a preferência se altera dependendo do estado civil

Estado civil Policial Comédia Romance Total
Solteiro 45 25 30 100
Casado 26 41 33 100
Divorciado 36 33 31 100
Viúvo 28 38 34 100
Total 135 137 128 400

Resp.: χ2
calc = 11, 26, Não rejeita-se H0.
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