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V- Testes de Hipóteses Estatísticas
Exercícios

1. Uma amostra aleatória de 1785 adultos foi inquirida relativamente à seguinte questão: Assistiu a
algum serviço religioso nos últimos 7 dias? 980 pessoas responderam “Sim”.

Ao nível de significância de 0.01, podemos considerar que os dados fornecem evidência suficiente de
que mais de metade da população adulta assistiu a um serviço religioso?

2. O ministro da saúde afirmou, numa conferência de imprensa, que o tempo médio de espera para
uma consulta de oftamologia no SNS é de 25 dias. Os jornalistas desconfiam que o tempo de espera é
maior. Numa amostra de 36 utentes encontrou-se um tempo médio de espera de 28 dias, com desvio
padrão 5.

Teste a hipótese de o ministro ter razão.

3. Uma máquina está calibrada pra encher garrafas de refrigerantes com uma média de 25 cl. Uma
amostra aleatória de 15 garrafas revelou os seguintes valores (em cl):

25,3 25,9 24,3 26,1 27,0 23,8 24,6 23,7
26,3 25,2 24,8 23,7 25,5 26,2 25,4

Estes dados apresentam evidência de a máquina não estar devidamente calibrada?

4. Pretende-se introduzir um novo processo na produção de um certo tipo de esferas para uso indus-
trial. O novo processo mantém a pressão média mas espera-se que consiga reduzir a sua variabilidade,
que até agora era σ2 = 14.5. Como a introdução completa do novo processo acarreta custos, resolveu-se
proceder a um teste, para o qual foram obtidas 16 esferas produzidas de acordo com o novo método.

Ao nível de significância de 0,05 e sabendo que a variância da amostra é 6.8, qual a decisão a tomar?

5. Num estudo sobre a germinação de uma dada estirpe de sementes sujeita a um determinado
tratamento prévio, foram divididas aleatoriamente 500 sementes em dois grupos. Realizada a experiência,
determinou-se que, em iguais condições experimentais de germinação, não germinaram 25% das sementes
do grupo de controlo e 10% das sementes sujeitas ao tratamento.

Os dados apresentam evidência de o tratamento aumentar a taxa de germinação das sementes em
estudo? ( Teste com α = 0.01)
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6. Em Junho de 1975, foram obtidas 85 amostras de água de diferentes zonas de um lago de uma dada
cidade. Com o objectivo de estudar o nível médio de concentração de cloro foram efectuadas análises
químicas a essas amostras. Dois anos depois, foram analisadas 110 amostras, tendo-se obtido os seguintes
valores :

1975 1977
Média 18,3 17,8

Desvio padrão 1,2 1,3

Os dados evidenciam a diminuição do nível médio de concentração de cloro nas águas do lago em
1977, em relação ao nível médio obtido em 1975? ( Use α = 0.01)

7. Um investigador pretende averiguar se uma determinada pílula tem como efeito secundário o
aumento da pressão arterial. Inicialmente, são efectuadas medições da pressão arterial a 15 mulheres.
Após 6 meses de utilização regular da pílula, são efectuadas novas medições da pressão arterial. As
medições obtidas foram:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Antes 70 80 72 76 76 76 76 72 82 64 74 92 74 68 84
Depois 68 72 62 70 58 66 68 52 64 72 74 60 74 72 74

Levam-nos os dados a crer, com uma confiança de 95%, de que o uso desta pílula reduz a pressão
arterial?
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