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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.
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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?



Considerando que as indústrias ProCare afirmavam que os casais que usassem o

Gender Choice das embalagens rosa teriam meninas a uma taxa superior a 50%, e

que em um experimento contendo 100 casais que usaram o produto, 52 bebes

foram meninas, temos que verificar se este resultado pode ser utilizado para afirmar

que o produto é eficaz.

1) Considerando que p = 0,5, temos de decidir se o resultado pode ocorrer

facilmente ao acaso ou se sua ocorrência por acaso é improvável.

2) Para tanto, vamos usar a seguinte regra: “𝑥 sucessos entre n tentativas é um

número não usualmente grande de sucessos se 𝑃(𝑥 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠) ≤ 0,05” .
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• Usando p = 0,5 e aproximando a distribuição normal por uma distribuição

binomial, encontramos que 𝑃 𝑥 ≥ 52 = 0,3821.

• O nascimento de 52 meninas entre 100 bebes não representa um resultado não-

usual.

• Não rejeitamos o acaso como explicação para a obtenção do resultado em

questão.

• Concluímos que a proporção de meninas nascidas de casais que usam o Gender

Choice não é significantemente maior do que o número que esperaríamos por

puro acaso.
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• Afirmativa: Para casais que usam Gender Choice, a proporção de meninas é p > 0,5.

• Hipótese de trabalho: A proporção de meninas é p = 0,5.

• A amostra resultou em 52 meninas em 100 nascimentos, de modo que a proporção
amostral é 0,52.

• Supondo p = 0,5, usamos a distribuição normal como aproximação para a
distribuição binomial para encontrar que 𝑃 𝑥 ≥ 52 = 0,3821.

• Há duas explicações possíveis para o resultado: ou ocorreu um evento aleatório por
acaso, ou a proporção de meninas para os casais que usam o produto é maior que
0,5. Como 𝑃 𝑥 ≥ 52 = 0,3821 é alta, aceitamos a primeira opção como explicação.

• Não há evidência suficiente para apoiar uma afirmativa de que o Gender Choice seja
eficaz em produzir mais meninas que o esperado por acaso.
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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 oposto de 𝐻0, comportando um dos

seguintes casos: ≠,< ou >.
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Use as afirmativas dadas para expressar as hipóteses nula e alternativa

correspondentes em forma simbólica.

a) A proporção de trabalhadores que obtêm empregos através de uma rede de

amigos é maior do que 0,5.

b) O peso médio de passageiros de aviões com bagagem é, no máximo, 195 lb.

c) O desvio padrão dos escores de QI de atores é igual a 15.
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• 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.
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Estatística de teste para uma proporção

𝑧 = ො𝑝−𝑝

𝑝𝑞
𝑛

Estatística de teste para a média

𝑧 = ҧ𝑥−𝜇
𝜎

𝑛

𝑜𝑢 𝑡 = ҧ𝑥−𝜇
𝑠

𝑛

Estatística de teste para o desvio padrão

𝛾2 = (𝑛−1)𝑠2

𝜎2



Testes de Hipóteses



✓Exemplo 3

Com o nível de significância 𝛼 = 0,05, ache os valores críticos 𝑧 para cada uma das

seguintes hipóteses alternativas:

a) 𝑝 ≠ 0,5.

b) 𝑝 < 0,5.

c) 𝑝 > 0,5.
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O valor P é a probabilidade de se obter um valor da estatística de teste que seja,

no mínimo, tão extremo quanto aquele que representa os dados amostrais,

supondo que a hipótese nula seja verdadeira. A hipótese nula é rejeitada se o valor

de P for muito pequeno, tal como 0,05 ou menos.
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Determine, primeiro, se as condições dadas resultam em um teste unilateral à

direita, um teste unilateral à esquerda ou um teste bilateral; ache o valor P e a

seguir estabeleça uma conclusão sobre a hipótese nula.

a) O nível de significância 0,05 é usado no teste da afirmativa de que 𝑝 > 0,25, e os

dados amostrais resultam em uma estatística de teste de z = 1,18.

b) O nível de significância 0,05 é usado no teste da afirmativa de que 𝑝 ≠ 0,25, e os

dados amostrais resultam em uma estatística de teste de z = 2,34.



✓ Testes de Hipótese



✓ Testes de Hipótese

• 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.
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