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2ª ATIVIDADE AVALIATIVA 

 

(6,0) 1. Trinta e três pacientes com doença isquêmica do coração, uma supressão do fluxo 

de sangue ao coração, tomam parte de uma série de testes concebidos para avaliar a 

percepção de dor. Em uma parte do estudo, os pacientes se exercitaram até que tivessem 

angina ou dor no peito; o tempo até o ataque de angina e sua duração foram registrados. 

Os dados são apresentados na tabela 1. O tempo para se ter angina em segundo é dado 

pela variável “tempo” e a duração da angina, também em segundos, é representada pela 

variável “duração”. 

a) Crie um gráfico de dispersão bidimensional para esses dados. 

b) Na população de pacientes com doença isquêmica do coração, há alguma evidência de 

uma relação linear entre o tempo até se ter angina e a duração do ataque? 

c) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson. 

d) A duração do ataque de angina tende a aumentar ou diminuir conforme aumenta o 

tempo para começar a tê-lo? 

e) Teste a hipótese nula 𝐻0: 𝜌 = 0. O que você concluiu? 

 

Tabela 1 

Tempo Duração 

122 1775 168 765 

158 524 134 396 

132 441 160 328 

130 1084 154 540 

175 505 125 130 

140 75 140 440 

150 823 154 480 

180 252 120 540 

160 270 162 562 

122 277 140 570 

170 278 178 578 

150 300 780 720 

438 300 1065 729 

270 322 1080 780 

781 330 308 1200 

802 345 860 1430 

360  60  

 

Exercício adaptado de PAGANO & GAUVREAU, Princípios de Bioestatística. São 

Paulo: Cengage Learning, 2017. 



(4,0) 2. No artigo Estimation of nonheme-iron bioavailability from meal composition, 

Reddy et al apresentam um algoritmo para estimar a biodisponibilidade de ferro não-heme 

em refeições típicas estadunidenses. Ao longo do texto os autores fazem uma análise das 

correlações entre os principais constituintes encontrados nas refeições analisadas. Os 

resultados são apresentados na tabela 2 (table 2). A partir deste resultado, responda: 

a) Quais constituintes apresentam correlação linear positiva ou negativas? Classifique 

essas correlações. 

b) Quais desses resultados têm significância estatística, isto é, podem ser generalizados 

para às populações correspondentes a amostra do estudo? Considere um nível de 

significância igual a 0,05. 

 

 


