
Lista – Teste de hipóteses 

01) Realizou-se uma pesquisa para comprar dois locais, Itajaí e Araranguá, quanto à produção 

de arroz irrigado, em t/ha, na safra 19881989. Dez progênies foram utilizadas nos dois locais e os 

seus resultados anotados. 

Itajaí       Araranguá 

5,3 9,3 6,0 8,4 

5,7 9,2 6,3 8,3 

7,0 6,9 7,2 7,2 

6,2 7,0 6,8 7,3 

8,0 6,5 7,8 7,0 

 

Teste a hipótese de igualdade entre as produções médias. 

Sol. 

Antes de iniciar o teste de médias é necessário verificar se as variâncias são iguais, temos: 

    

    

Hipóteses para o teste de variâncias: 

 

 

 

 

Regiões de aceitação e rejeitção 

 

      

      

      

        Ftab 

 

Conclusão: Não se rejeita  e ao nível de 5% de confiança concluo que muito provavelmente 

as variâncias são iguais. 



Agora, faremos o teste para duas médias com variâncias iguais: 

 

 

 

 

Logo, será um teste bilateral.  

 

           

      

          

          

 -       

 

 

Conclusão: Não se rejeita a hipótese nula e ao nível de significância de 5% é possível concluir 

que provavelmente as médias entre as produções não diferem significativamente. 

 

02) Um agrônomo realizou um levantamento para estudar o desenvolvimento de duas espécies 

de árvores: a bracatinga (Mimosa scabrella) e canafístula (Peltophorum dubium). Para essa 

finalidade foram coletadas duas amostras de tamanhos iguais a 30 árvores cada. Os resultados 

para altura, em metros, foram: 

Bracatinga Canafístula 

6,4 7,0 9,0 10,2 16,1 20,1 8,2 10,1 14,1 20,2 25,7 40,1 
6,8 8,3 9,1 11,4 16,3 20,3 9,7 10,3 14,2 20,3 30,9 40,2 
6,9 8,6 9,3 13,7 17,2 21,4 9,8 11,2 14,4 20,6 35,5 40,5 
6,9 8,7 9,9 14,8 18,4 22,8 10,0 13,2 14,8 29,9 38,2 41,8 
6,9 8,7 10,1 15,2 20,0 22,8 10,0 13,4 15,9 23,8 40,0 42,3 

 

A hipótese levada pelo pesquisador é de que a canafístula deve apresentar uma altura média 

maior do que a bracatinga. Esses dados indicam evidência suficiente para suportar a hipótese 

do pesquisador? (Admita que as variâncias sejam diferentes, pois, FCal=4,98 e FCrítico=1,84) 

Sol. 

Temos os seguintes dados: 

    



    

Agora, faremos o teste: 

 

 

Vamos utilizar um  

 

Teste unilateral à esquerda 

       Como n > 30, utilizaremos  Z. 

        

 

 

  

 

Conclusão:  Rejeita-se  e ao nível de significância de 5%. Logo, é possível concluir que a 

canafístula apresenta em média altura maior que a bracatinga. 

03) Um biólogo deseja fazer um estudo para verificar a especificidade do fungo Gigaspora 

gigantea com as plantas Spartina sp e Tibouchina sp. Foram coletadas 20 amostras de solos em 

volta da Spartina sp e 20 amostras da Tibouchina sp e verificada a quantidade de fungos 

presentes. Os resultados foram: 

Spartina sp Tibouchina sp 

303 78 59 15 305 74 60 18 

116 93 43 10 110 95 40 11 

117 63 41 5 110 62 40 4 

115 63 35 6 112 60 32 9 

84 55 25 3 85 53 22 4 

 

Esses dados têm evidências para indicar uma diferença entre as quantidades médias de 

Gigaspora gigantea encontrada em plantas de Spartina sp e TIbouchina sp? 

Sol. 

Vamos verificar primeiro se as variâncias são iguais: 



    

    

Hipóteses para o teste de variâncias: 

 

 

Vamos estabelecer  

Regiões de não-rejeição e rejeição: 

 

      

      

      

        Ftab 

 

Conclusão: Não se rejeita  e ao nível de 5% de confiança concluo que muito provavelmente 

as variâncias são iguais. 

Teste das médias: 

 

 

 

 

Logo, será um teste bilateral.  

 

           

         Logo, 

         tc=2,021 

          

 - tc
     tc

 

 



 

 

Conclusão: Não se rejeita a hipótese nula e ao nível de significância de 5% é possível concluir 

que provavelmente os dados não evidenciam uma diferença entre as médias. 

 

04) Para determinar qual de duas cultivares de trigo é mais produtiva, um centro de pesquisas 

em agricultura selecionou quatro áreas de terra, cada uma em uma região recomendada para 

a produção de trigo no Estado de Santa Catarina, as quais são totalmente homogêneas e foram 

divididas em duas partes. Nelas foram semeadas duas cultivares, uma em cada parte da área, 

através de um sorteio. Entre as regiões deverá haver diferenças de produção. As produções, em 

kg/ha foram: 

Cultivares 
Município 

CEP 15 – Batouí CEP 18 – Cavera 

Abelardo Luz 2912 3854 

Chapecó 2528 3295 

Campos Novos 3309 3916 

Mafra 2324 2548 

 

Qual é a cultivar de trigo mais produtiva? Use nível de significância 5%. Interprete. 

05) Foi conduzido um experimento, no qual avaliou-se a utilização de uma, duas ou três 

armadilhas (raiz de tayuyá) por 400 m², com e sem inseticida, para capturar a vaquinha 

(Diabrotica speciosa) na cultura do feijão. Os dados obtidos, relativos ao número de vaquinhas 

capturadas, foram: 

Inseticida 
Armadilhas 

Com Sem 
TOTAL 

Uma armadilha 114 197 301 

Duas armadilhas 1067 362 1429 

Três armadilhas 715 273 988 

TOTAL 1896 822 2718 

 

Podemos afirmar que existem diferenças significativas entre o número de armadilhas utilizadas 

com relação ao uso de inseticida, ao nível de significância de 5%? 



06) Foi realizado um experimento para avaliar o comportamento “in vitro” da espécie Mandevilla 

velutina (Apocinácea), proveniente de duas regiões: cerrado e restinga. Após isolar os explantes, 

com um nó com duas gemas axilares, obtidos das plantas matrizes, foi instalado o experimento 

com delineamento inteiramente casualizado com 20 repetições (20 explantes para o cerrado e 

20 para a restinga); portanto, temos um total de 40 unidades experimentais. O valor do desvio 

padrão amostral é s = 1,5611 com 38 graus de liberdade. A variável utilizada foi a altura em cm 

dos explantes de Mandevilla cultivadas “in vitro” durante 45 dias, cujos resultados foram:  

Cerrado Restinga 

5,3 3,1 3,0 4,7 3,6 4,3 2,7 5,1 

2,5 4,1 4,7 6,4 2,3 3,9 3,9 4,7 

5,1 3,7 2,6 2,9 6,0 2,1 5,6 2,1 

2,6 5,0 4,2 3,2 2,1 2,4 4,7 6,1 

1,2 1,6 4,0 2,1 5,2 2,0 1,9 8,1 

 

Teste a hipótese de que não há diferença entre as duas regiões, ao nível de significância de 5%, 

para altura média de explantes de Mandevilla. 

07) Foi desenvolvido um estudo para verificar a qualidade dos vinhos em um estado brasileiro. 

Uma propriedade física avaliada nesse estudo foi a estabilidade dos vinhos, dada em quatro 

categorias: péssima, problemática, regular e aceitável. Numa amostra de 188 garrafas de vinho, 

foram encontrados os seguintes resultados: 

Estabilidade 
Tipo de vinho 

Péssima Problemática Regular Aceitável 
TOTAL 

Branco 8 29 28 7 72 

Rosado 10 22 10 3 45 

Tinto 29 21 13 8 71 

TOTAL 47 72 51 18 188 

 

a) Teste a hipótese de que não há relação (dependência) entre tipo de vinho e estabilidade. 

b) Teste a hipótese de que os vinhos tinto e branco são independentes da estabilidade, 

utilizando somente os dados relativos aos brancos e tintos. 

c) Qual dos dois vinhos você acha que seria pior quanto à estabilidade? 

08) Nitrogênio é o elemento mais comum aplicado no solo. Em regiões tropicais, apenas uma 

parte do nitrogênio aplicado é aproveitada pelas culturas. Informação sobre a porcentagem 

média de nitrogênio perdido é importante para pesquisas sobre as condições ótimas de 

crescimento das plantas. Os dados a seguir descritos representam a quantidade de nitrogênio 

perdido (dada em porcentagem do total de nitrogênio aplicado): 



10,8 13,5 11,8 9,0 14,7 10,5 8,0 10,0 

9,8 10,3 14,0 9,5 8,7 13,8 12,8  

 

a) Faça o teste de hipótese utilizando o valor calculado da estatística de teste, ao nível de 

significância de 5%, para verificar se os dados da amostra suportam a hipótese de que a 

porcentagem média de nitrogênio perdido é menor do que 13%. 

Sol. 

Temos  

 

 

 

 

 

Teste unilateral à esquerda 

        

       zcrítico = ztab=-1,64  

 

 

   -  zcrítico 

 = - 0, 218 = zcal 

Conclusão: Não se rejeita a hipótese nula e ao nível de significância de 5% é possível concluir 

que a porcentagem média de nitrogênio perdido provavelmente não é menor que 13% 

b) Calcule o p valor do teste e interprete. 

Sol.:  

41294,008706,05,0)218,0Z(P%)13p:H|%1,11p̂(PvalorP o =−=−≤==≤=−  

 

O P-valor vale aproximadamente 41,3%, ou seja, a probabilidade de se obter um valor igual ou 

menor que 11,1%, dado que a média é de 13%, é de 41,3%. Assim, conclui-se que essa amostra 

não deve ser considerada rara se p=13%. Dessa forma, a diferença observada deve ter ocorrido 

por acaso. 



09) Para verificar a efetividade de um novo tratamento contra infestação de pulgões que 

atacam as folhas das plantas, em 100 plantas atacadas e tratadas com o novo inseticida, foram 

encontradas nove com pulgões, depois de uma semana de tratamento. Desejamos saber se os 

resultados observados justificam a afirmação de que menos de 15% da população de plantas 

tratadas terão infestação de pulgões. Utilize um nível de significância de 5%. Calcule o valor p e 

interprete. 


