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1. Com base nos dados apresentados na tabela 1, teste, ao nível de significância de 5%, a 

hipótese de que a variância da pressão intra-ocular de cães é a mesma, quer decorridos 30, quer 

decorridos 60 minutos após a administração de 2,5 mg de prilocaína (anestésico local) por 

quilograma de peso vivo. 

Tabela 1 – Pressão intra-ocular (PIO), em ml de mercúrio, de 4 cães, decorridos 30 e 60 
minutos após a administração de 2,5 mg de prilocaína por quilograma de peso vivo 

Minutos Decorridos 

30 60 

10,3 8,8 

15,5 16,2 

17,6 13,9 

11 11 

Fonte: ARBEX et al (1979) apud VIEIRA (1986) 

2. Com base nos dados de cada tabela, faça o teste t com nível de significância de 5%. 

Tabela 2 – Dados de absorção de luz, obtidos de biópsias de gengiva humana normal e 
inflamada, coradas com cianol a pH 4,6 

Gengiva 

Normal Inflamada 

16,3 13,7 

17,2 12,8 

19,0 13,6 

18,4 13,5 

15,6 12,7 

17,2 13,2 

18,8 13,5 

Fonte: VALDRIGHI (1974) apud VIEIRA (1986) 
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Tabela 3 – Tempo de sono, em minutos, induzido por injeção intraperitoneal de metohexital, 
na dosagem de 40 miligramas por quilograma de peso vivo, em ratos antes e 2 horas após a 

laparotomia, realizada com anestesia pelo éter etílico 

Laparotomia 

Antes Após 

16,0 19,5 

10,5 20,0 

20,5 22,5 

16,5 19,0 

22,0 23,5 

10,0 13,0 

19,5 16,5 

Fonte: MATTOS FILHO (1976) apud VIEIRA (1986) 

 

3. Com base nos dados apresentados na tabela 4, estime o Odds Ratio e análise a significância 

ao nível de 5%. 

Tabela 4 – Recém-nascidos segundo o sexo e a condição de vivo ou natimorto 

 Condição 

Sexo Vivo Natimorto 

Masculino 1.513 37 

Feminino 1.451 27 

Fonte: GARCIA (1977) apud VIEIRA (1986) 

 


