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✓ Teoria

Em estatística, uma hipótese é uma afirmação sobre uma propriedade

de uma população.

Exemplos

• Pesquisadores médicos afirmam que a temperatura média do corpo 

humano não é igual a 98,6°F.

• A percentagem de motoristas hospitalizados em consequência de 

acidentes é menor no caso de carros equipados com airbag do que no 

caso de carros sem esse equipamento.



✓ Teoria

Uma das diretrizes da estatística está ligada a ação de analisar uma

amostra para distinguir entre resultados que podem ocorrer

facilmente e os que dificilmente ocorrem.

A ocorrência de um resultado raro pode ser explicada de duas formas:

• Realmente ocorreu o evento; ou

• Há um equívoco.



✓Exemplo 1
A ProCare Industries Ltda, lançou, certa vez, um produto chamado Gender Choice,
que, de acordo com a propaganda, permitia que os casais aumentassem a chance
de terem uma filha. O Gender Choice era vendido em embalagem azul para os
casais que queriam um menino, e em embalagem rosa para os que queriam
menina. Suponha que se faz um experimento que inclui 100 casais que querem ter
menina, e que todos eles sigam as instruções indicadas na embalagem rosa.
Utilizando o bom senso, e sem qualquer método estatístico formal, que se poderia
concluir sobre a eficácia do Gender Choice se as 100 crianças compreendem
a) 52 meninas.
b) 97 meninas?



✓Exemplo 2

No início do presente capítulo, foi afirmado que pesquisadores não acreditam que a

temperatura média do corpo humano é igual a 98,6°F como aceito pelo senso

comum. Os pesquisadores de Maryland coletaram dados amostrais com as

características: n = 106, ҧ𝑥 = 98,20, s = 0,62, e distribuição de forma

aproximadamente normal. Assim: os dados amostrais constituem evidência

suficiente para rejeitar a crença comum sobre a temperatura do corpo humano?



✓ Teoria
Componentes de um Teste de Hipótese

a) Hipótese Nula 𝐻0 é uma afirmação sobre o valor de um parâmetro,

devendo conter uma condição de igualdade, =,≤ ou ≥.

Testamos a hipótese nula diretamente no sentido de que, supondo-a

verdadeira, procuramos chegar a uma conclusão que nos leve a rejeitar

𝐻0, ou não rejeitar 𝐻0.

b) Hipótese Alternativa 𝐻1 é uma afirmação que deve ser verdadeira se

a hipótese nula é falsa. Assim, ela é o posto de 𝐻0, comportando um dos

seguintes casos: ≠,< ou >.



✓ Teoria

• A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, isto
é, cometer o erro do tipo I, é chamada nível de significância e se denota
por 𝛼.

• Ao não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, cometemos um erro
do tipo II, cuja probabilidade é 𝛽.



✓ Teoria

• Uma estatística amostral, ou um valor baseado nos dados amostrais,

será uma estatística de teste, que será utilizada na tomada de decisão

sobre a rejeição da hipótese nula.

• O conjunto de todos os valores da estatística de teste que levam à

rejeição da hipótese nula define a região crítica.

• O valor crítico é o limite que define a região crítica.

• 𝛼, 𝛽 e 𝑛 são dependentes.
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✓Exemplo 3
Identificar as componentes de um teste de hipótese: Após obter amostras nas
bombas de gasolina no Premium Auto Service Center, a Connecticut Consumer
protection Agency afirma que os consumidores estão sendo prejudicados em
virtude da condição seguinte: Quando o marcador indica um galão, a quantidade
média do combustível fornecido é realmente inferior a 1 galão.
a) Expresse de forma simbólica, a afirmação de que a Premium Auto Service Center

está prejudicando os consumidores.
b) Identifique a hipótese nula 𝐻0.
c) Identifique a hipótese alternativa 𝐻1.
d) Identifique esse teste como bilateral, unilateral direito ou unilateral esquerdo.
e) Identifique o erro tipo I para este teste.
f) Identifique o erro tipo II para este teste.
g) Suponha que a conclusão seja rejeitar a 𝐻0. Enuncie a conclusão em termos

não-técnicos; certifique-se de que está abordando a afirmação original.
h) Suponha que a conclusão seja não rejeitar a 𝐻0. Enuncie a conclusão em termos

não-técnicos; certifique-se de que está abordando a afirmação original.



✓Exemplo 4

Muitos passageiros de navio de cruzeiro utilizam adesivos que fornecem dramim ao

corpo afim de evitar enjoo. Testa-se uma afirmação sobre a quantidade de dosagem

média, ao nível de significância 𝛼 = 0,05. As condições são tais que permitem a

utilização da distribuição normal (porque o teorema central do limite é aplicável).

Determine os valores críticos de z se o teste é bilateral, unilateral esquerdo e

unilateral direito.


