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Teste de Hipóteses e Intervalos de Confiança 

• Teste de Hipótese e Intervalo de Confiança para a média 
 

1) Deseja-se estudar se uma moléstia que ataca o rim altera o consumo de 
oxigênio desse órgão. Para indivíduos sadios, admite-se que esse consumo 
tem Distribuição Normal com média 12 cm3/min. Os valores medidos em cinco 
pacientes com a moléstia foram: 
 
Paciente 1 2 3 4 5 
Consumo  14,4 12,9 15,0 13,7 13,5 
 
Qual seria a conclusão, ao nível de 1% de significância (α = 0,01)? 
 
RESPOSTA: 
 
Construindo um Teste de Hipótese para média (variância desconhecida) 
 
O teste de interesse é: 
 

H0: A moléstia não altera a média de consumo renal de oxigênio; 
H1: Indivíduos portadores da moléstia tem média alterada. 

 
Em termos de média populacional, estamos testando as hipóteses: 
 

H0:  = 12 

H1:  12 

A região crítica é da forma: 
 

RC = {t | t < } 

Sendo  desconhecido, usaremos o estimador S2 = . Sendo H0 

verdadeira, temos: 

T =  ~ t(4) 

Logo,  
P[t < t1] = 0,01/2  → t1 = - 4,604 
P[t < t2] = 0,005  → t2 =  4,604 

 
Sendo o valor 4,60 obtido da tabela da distribuição T-Student, com 4 graus de 
liberdade. Assim, a região crítica será dada por: 
 



RC = {t | t < } 

 
Sendo  e ; calculamos o valor padronizado. 

 
Portanto, como  RC, decidimos pela rejeição da hipótese nula, ou seja, 

a moléstia tem influência no consumo renal médio de oxigênio, ao nível de 
confiança de 99%. 
 
Construindo um Intervalo de Confiança para a média (variância desconhecida) 
 
Quando a variância é desconhecida, construímos intervalos de confiança para 
média utilizando o modelo T- Student. Supondo uma amostra aleatória X1, ... , 
Xn obtida de uma população com distribuição Normal com média e variância 
desconhecidas, temos: 

 ~ t(n - 1) 

Desta forma, fixando-se o coeficiente de confiança γ (0 <   < 1) e utilizando a 

tabela da distribuição T- Student com n-1 graus de liberdade, podemos obter o 
valor tal que: 

P[ - ] =  

Logo o intervalo de confiança γ para µ, com variância desconhecida será dado 
por: 

IC ( , %) = [ ] 

 
Para os dados deste exemplo temos: 

IC (µ, 99%) = [ ] = [12,22 ; 15,58] 

O intervalo de confiança encontrado não inclui o valor 12 para , que foi a 

hipótese nula da primeira parte deste exercício. Desta forma, confirma-se que a 
moléstia tem influência no consumo renal médio de oxigênio, ao nível de 
confiança de 99%. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
2) Admitindo que a pressão sanguínea arterial em homens siga o modelo 
Normal, 7 pacientes foram sorteados e tiveram sua pressão medida com os 
seguintes resultados: 
 
Paciente 1 2 3 4 5 6 7 
Pressão 84 81 77 85 69 80 79 
 
a) Teste se a média é 82 contra a alternativa de ser 78. Use α = 0,02. 
 
RESPOSTA: 

H0:  = 82 

H1:  82 

 
RC = {t | t < - 3,143} 

 

 
Portanto não temos evidências suficientes para rejeitarmos a hipótese de 

que a pressão sanguínea arterial média dos homens é igual a 82, ao nível de 
confiança de 98%. 

 
b) Determine o intervalo de confiança para  com nível de confiança  = 0,98. 

 

RESPOSTA 
 

IC ( , 99%) = [ ] = [72,97 ; 85,60] 

Pode-se afirmar que o intervalo [72,97; 85,60] contém a verdadeira média da 
pressão sanguínea arterial dos homens, com 98% de confiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Teste de Hipótese e Intervalo de Confiança para diferença entre 
médias 
 
3) Alunos de uma Universidade realizaram um estudo para verificar o efeito  de 
uma atividade esportiva na frequência cardíaca (em batimentos por minuto) em 
dois grupos. O primeiro grupo é formado por 15 homens com idade entre 28 e 
36 anos ou mais. O segundo é um grupo um pouco mais jovem, formado por 
15 homens, com idades entre 18 e 27 anos. Vamos assumir que a variabilidade 
das frequências cardíacas é a mesma nos grupos e igual a σ = 10. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Grupo1 102 125 123 135 114 152 115 133 126 138 93 139 104 112 126 
Grupo2 92 76 76 90 97 90 86 93 100 115 85 80 90 86 94 

 
a) Teste se a média da frequência cardíaca do grupo 1 é significativamente 
maior que a do grupo 2, considerando α = 0,05.  
 

RESPOSTA 
 

Neste estudo, para testar as hipóteses de interesse, vamos trabalhar com o 
Teste t para duas amostras independentes com variâncias desconhecidas e 
supostamente iguais. As hipóteses a serem testadas são: 

 
H0:  =   ou H0:  = 0  

H1:     H1:   0 

 
A região crítica será dada por RC = {d | } e o estimador de µD será 

dado por  = , sendo G1 e G2 as médias dos grupos 1 e 2, 

respectivamente. 
 
Consultando a tabela T encontramos o valor crítico: 
 

RC = {d | } 

 
Considerando os valores amostrais observados, temos: 
 

 = 122,47 – 90 = 32,47 

 



Portanto, como   RC temos evidências suficientes para rejeitar a 

hipótese de que a diferença das médias das frequências cardíacas é igual a 
zero. Ao nível de 95%confiança, a frequência cardíaca média do grupo 1 é 
maior. 

 
b) Construa um intervalo de confiança para a diferença das médias dos 
dois grupos, considerando α = 0,05. 
 
RESPOSTA 
 

IC ( , 95%) = [ ] =  

[24,26 ; 40,68] 
 
O intervalo [24,26 ; 40,68] contém a verdadeira diferença das médias de 

frequência cardíaca dos grupos 1 e 2, com 95% de confiança. Como o valor 
zero não está contido no intervalo, diz-se que a média do grupo 1 é 
significativamente maior que a do grupo 2. 

 

4) Estuda-se o conteúdo de nicotina de duas marcas de cigarros (A e B), 
obtendo-se os seguintes resultados: 

Marca A 17 20 23 20  
Marca B 18 20 21 22 24 

 

Admitindo que o conteúdo de nicotinas das duas marcas tem distribuição 
Normal e que as variâncias populacionais são iguais, com α=0,05, pode-se 
afirmar que existe alguma diferença significativa no conteúdo médio de nicotina 
nas duas marcas? 

RESPOSTA: 

Teste de Hipótese para diferença entre médias (variâncias desconhecidas e 
supostamente iguais)  

Nosso interesse é testar as seguintes hipóteses: 

H0: =  

H1:  ≠  

A estatística de teste é dada por: 



 

A região crítica, para α=0,05, representa os valores correspondente da 
distribuição t-Student com  = 4 + 5 – 2 = 7 graus de liberdade. 

RC = {t  t(7)| T |  2,365} 

Dos dados do exemplo temos: 

 

Temos que estatística calculada é: 

 

No entanto, como  não pertence à RC não temos evidências estatísticas 

para se rejeitar a hipótese de que o conteúdo médio de nicotina nas duas 
marcas de cigarro é o mesmo, ao nível de 95% de confiança. 

Intervalo de Confiança para diferença entre médias (variâncias desconhecidas 
e supostamente iguais) 

 

 

 

 

No intervalo encontrado o valor 0 está incluso, o que reforça a conclusão 
tomada com base no teste de hipótese. O intervalo  contém o 

verdadeiro conteúdo médio de nicotina presente nas marcas de cigarro A e B, 
com 95% de confiança. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teste de Hipótese e Intervalo de Confiança para proporção 

5) Um estudo é realizado para determinar a relação entre uma certa droga e 
certa anomalia em embriões de frango. Injetou-se 50 ovos fertilizados com a 
droga no quarto dia de incubação. No vigésimo dia de incubação, os embriões 
foram examinados e 7 apresentaram a anomalia. Suponha que se deseja 
averiguar se a proporção verdadeira é inferior a 25% com um nível de 
significância de 0,05. 

RESPOSTA: 
 
Teste de Hipótese para proporção 

 
As hipóteses são: 

H0: p = 0,25 

H1: p < 0,25 

 

A estatística de teste é dada por: 

 
A região crítica para um nível de significância α=0,05 

 = {t  R| R  -1,64} 

Do enunciado temos n=50 

   



Com base nos resultados, é possível afirmar que a proporção populacional 
de ovos que apresentam anomalia, quando há presença da droga, é inferior a 
25%, ao nível de 95% de confiança. 

Intervalo de Confiança para proporção 

 

 
 

É possível afirmar que o intervalo  contém a verdadeira 

proporção populacional de ovos que apresentam anomalia, quando há 

presença da droga, com 95% de confiança. 

 
6) Com o objetivo de verificar o efeito de um novo medicamento no tratamento 
de uma dada doença, dois grupos, A e B ,foram formados, cada um composto 
por 100 indivíduos que apresentavam a tal doença, estando todos eles no 
mesmo estágio da mesma. O grupo A recebeu o novo medicamento e o outro 
grupo recebeu placebo. Curaram-se da doença 75 pessoas no grupo A e 65 no 
grupo B. É possível afirmar que o novo medicamento é eficaz no tratamento da 
doença? Use α = 0,05. 

  RESPOSTA: 

Teste de Hipótese para diferença de proporções 

Sendo p1 e p2 proporções de pessoas curadas com o uso do novo 
medicamento e sem o uso do mesmo, respectivamente. 

H0: p1 = p2, (o novo medicamento não é eficaz no tratamento da doença) 

H1: p1>p2, (o novo medicamento é eficaz no tratamento da doença) 

 A estatística do teste é dada por 

 

 

Calculando a estatística do teste, temos: 



 

 

Olhando na tabela com T- Student, com graus de liberdade igual a t �  

encontramos tc = 1,96. 

 Então, com base no teste unilateral, é possível afirmar que o novo 
medicamento não apresenta nenhum efeito no tratamento da doença, ao nível 
de 95% de confiança.  

Intervalo de Confiança para diferença de proporções 

 

 
 

 
 
O intervalo  contém a verdadeira diferença de proporção entre os 

medicamentos A e B, ao nível de confiança de 95%. Como o valor 0,00 está 

contido no intervalo nos reforça a conclusão de que o novo medicamento não 

apresenta nenhum efeito no tratamento da doença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Teste de Hipótese e Intervalo de Confiança para variância 

7) Uma máquina de enchimento automático é usada para encher garrafas com 
detergente liquido. Uma amostra aleatória de 20 garrafas resulta em uma 
variância amostral de volume de enchimento de s2= 0,0153 (onça fluida)2. Se a 
variância do volume de enchimento exceder 0,01 (onça fluida)2, existirá 
proporção inaceitável de garrafas cujo enchimento não foi completo e cujo 
enchimento foi em demasia. Há evidências nos dados da amostra que sugira 
que o fabricante tenha um problema com garrafas cheias com falta e excesso 
de detergente? Use = 0,05 e considere que o volume de enchimento tenha 

uma distribuição normal. 

RESPOSTA: 

Teste de Hipótese para variância 

 

Hipóteses 

 H0: =  

H1:    

A estatística do teste é dada por: 

 

Olhando na tabela F-Snedecor encontramos o valor tabelado: 

 

Com base nesses resultados conclui-se que não há evidências suficientes 
de que a variância no volume de enchimento excede 0,01 (onça fluida)2. 

Intervalo de Confiança para variância 

 



 

 

É possível afirmar que o intervalo  contém a verdadeira 

variância populacional do volume de enchimento, com 95% de confiança. 

Neste caso, o intervalo contém valores superiores a 0,01, o que indica que o 

que o fabricante tenha um problema com garrafas cheias com falta e excesso 

de detergente. 

 

8) Um analista da qualidade quer avaliar se existe diferença entre as 
variabilidades na produção de eixo comando desenvolvido por dois sistemas de 
usinagem. A Tabela a seguir apresenta as medições de duas populações 
independentes com distribuição Normal. Podemos dizer que as variâncias de 
ambas são iguais? 

Sistema de Usinagem 1 Sistema de Usinagem 2 

  

18,7997 21,1609 
20,5035 26,1371 
18,6214 21,4737 
19,9192 30,9934 
21,117 22,8421 
20,8353 24,4133 
17,527 20,4137 
17,078 25,5475 
17,6197 21,8791 
21,4255 22,6706 
18,7545 24,7531 
19,2026 25,7219 
18,4187 22,6389 
20,7641 26,2308 
21,0553 26,7998 
17,5905 28,4708 
18,7561 26,9941 
18,9772 25,1489 
20,3084 24,6179 
18,8988 27,0194 
19,1688 25,0589 
19,2898 22,1119 
22,059 20,3069 
18,5854 23,6758 
17,8896 27,1201 

 29,6136 
 25,9948 
 18,223 



 23,7336 
 22,4208 

 

 

 

 

 

RESPOSTA: 

Teste de Hipótese para a razão de variâncias 

 

Da mostra 1 temos que:  Da mostra 2 temos que: 

 = 19,33     = 24,47 

s1 = 1,36    s2 = 2,89 

 

Hipóteses 

 H0: =  

H1:    

Fixemos o nível de significância α = 0,05. 

Como s1 = 1,36 e s2 = 2,89 temos que 

 

Observando a tabela da distribuição F-Snedecor com 24 graus de liberdade no 
numerador e 29 no denominador temos que F(24;29;0,975) = 2,154 e F(24;29;0,025) = 
0,451. 

Como Fobs = 0,223 < F(24;29;0,025) = 0,451, rejeitamos H0. 

A variabilidade na produção de eixo comando desenvolvido pelos dois 
sistemas de usinagem não é a mesma, se diferem nos dois sistemas, ao nível 
de 95% de confiança. 

Intervalo de Confiança para a razão de variâncias 



O intervalo de confiança é dado por 

 

 

O intervalo encontrado não inclui o valor 1,00, o que indicaria não haver 
diferença entre a variabilidade dos dois sistemas de produção. No entanto, este 
resultado confirma a conclusão do teste de hipótese. 
 


