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Lista 2 
- Amostragem 
- Testes de aderência, homogeneidade, independência 
- Testes ANOVA 

 
 
Parte 1: AMOSTRAS E AMOSTRAGEM 
 
1.1. A empresa Highwaytohell deseja conhecer o tempo médio de vida de seus pneus. Ela sabe 
que o desvio-padrão populacional é 5000km.  
(a) Com 95% de confiança e erro de 1000 km, quantos pneus da produção ela deve testar? 
(b) Para um erro de 500km e 99% de confiança, quantos pneus deverão ser testados? 
 
Respostas: (a) n = 97; (b) n = 666 

 
 
1.2. Uma pesquisa piloto apresentou um desvio-padrão estimado de 200 dias para o tempo de 
abertura me firmas em diversos municípios. Com 90% de confiança, determine o tamanho 
amostral quando se aceita: 
(a) Um erro amostral de 10 dias. 
(b) Um erro amostral de 30 dias. 
 
Respostas: (a) ne=10 = 1.076 ; (b) ne=30 = 120. 

 
 
1.3. Um antropólogo quer estimar a proporção de carros com adesivos da família 
feliz na cidade de Ufabecê. Ele poderá usar três diferentes métodos de amostragem: 
(i) sorteio de placas de carros e posterior verificação deles por toda a cidade; (ii) 
divisão da cidade em áreas e verificação dos carros estacionados em 
estabelecimentos e na rua; (iii) divisão da cidade em áreas, escolha de uma via em 
cada área e verificação dos carros que passam.  Discuta as vantagens e desvantagens de cada um 
dos procedimentos e, com base nisso, escolha aquele que julgar mais adequado. 
 
 
1.4. Uma secretaria de saúde quer avaliar a efetividade de uma vacina e deseja que a proporção 
de indivíduos imunizados na amostra difira menos de 3% da proporção de imunizados na 
população, com γ=99%.  
(a) Qual deve ser o número de voluntários para que esses valores sejam atingidos? 
(b) Uma pesquisa piloto indicou que a proporção de imunizados pela vacina é p≥0,80. Qual o 

novo tamanho de amostra? 
(c) Qual deveria ser o tamanho da amostra se, além da informação sobre a proporção de 

imunizados do item anterior, a secretaria passar a aceitar um índice de confiança de 95%? 
 
Respostas: (a) n = 1.849; (b)n = 1.184; (c) n = 683 

 
 
1.5. A direção de uma universidade tem interesse em saber, com 95% de confiança e erro 
amostral máximo inferior a 3%, a proporção de alunos que se utilizariam bicicletas para vir às 
aulas. Para isso se valerá de questionários disponibilizados na internet e com resposta 
voluntária. 
(a) Qual deveria ser o tamanho da amostra considerando que a população é de 10.000 

estudantes? 
(b) A amostra obtida foi de 1.500 respostas. Qual o erro amostral máximo nesse caso? 
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(c) Após o processamento da pesquisa, verificou-se que a proporção dos que utilizariam bicicleta 
é de 15%. Considerando a mesma amostra do item anterior, qual seria o novo erro amostral 
máximo? 

(d) Analise o plano amostral utilizado e discuta as suas vantagens e desvantagens (viés, 
composição, garantia de atingir o tamanho esperado, custo...). 
 
Respostas: (a) n = 965; (b) e = 2,33%; (c) n = 1,66% 

 
 
1.6. Um pesquisador e seu bolsista de iniciação científica desejam conhecer a renda média 
domiciliar de determinada comunidade, com erro amostral máximo de R$400 e índice de 
confiança de 95%. Dados de pesquisas anteriores indicam um desvio-padrão de R$2.600. 
(a) Qual o tamanho de amostra necessário? 
(b) O bolsista foi tão eficiente que conseguiu obter dados de 220 domicílios. Qual seria o erro 

amostral nesse caso? 
 
Respostas: (a) n = 163; (b) e = R$322,3 

 
 
1.7. A secretaria municipal de transportes fez um levantamento para determinar a 
quilometragem média percorrida pelos motoristas na cidade. Considerando-se que o desvio-
padrão obtido em pesquisas de localidades similares foi de 32km e que se deseja uma estimativa 
com 99% de confiança e erro máximo de 3km, responda: 
(a) Qual deve ser o tamanho da amostra? 
(b) Considerando-se que a cidade tem 4.500 automóveis, qual deveria ser o tamanho da 
amostra? 
 
Respostas: (a) n = 758; (b) n = 649 

 

 
1.8. Um prefeito deseja conhecer, com confiança de 95% e erro amostral máximo de 3%, o apoio 
dos eleitores (pessoas maiores que 16 anos) a uma proposta de política pública. Com base 
nessas informações, responda: 
(a). Qual deveria ser o tamanho mínimo da amostra? 
(b). Ao final a pesquisa obteve 700 respostas. Qual o erro amostral nessa situação? 
Após a realização da pesquisa (item ‘b’) lembra-se que o público é de 7.000 eleitores. Qual passa 
a ser o novo erro amostral nesse caso? 
Respostas: (a) n = 1068; (b) e = 3,7%; (c) e = 3,5% 

 
 
1.9. Os gestores de uma cidade de pequeno porte desejam estimar a proporção de habitantes 
que teriam interesse em ciclovias. Para isso vão aplicar questionários aleatoriamente às pessoas 
maiores de 10 anos que circulam no entorno da avenida central da cidade ao longo de uma 
semana. Definem também que a confiança deve ser de 95% e que erro amostral deve ser inferior 
a 4%. 
(a). Qual deveria ser o tamanho da amostra considerando que a população maior de 10 anos é de 

9.000 habitantes? 
(b).  A amostra obtida foi de 900 respostas. Qual o erro amostral máximo nesse caso? 
(c). Analise o plano amostral utilizado e discuta as suas vantagens e desvantagens (viés, 

composição, garantia de atingir o tamanho esperado, custo, etc). 
 
Resposta: (a). n = 563; (b). e = 3,1%. 
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Parte 2: ADERÊNCIA, HOMOGENEIDADE E INDEPENDÊNCIA 
 
2.1. Um modelo de estudos de populações considera que elas podem ser classificadas em quatro 
categorias, com as seguintes proporções: p1 = 0,62; p2 = 0,17; p3 = 0,07; p4 = 0,14. Em uma 
amostra de 200 indivíduos dessa população foram observadas as freqüências descritas na tabela 
a seguir. Teste se os dados estão de acordo com o modelo genético postulado ao nível de 5%. 
 

Categoria O1 O2 O3 O4 
Freqüência 125 23 20 32 

 
Resposta: Qui2

crit = 7,815;  Qui2
obs = 6,71;  não rejeitamos  H0, a amostra adere às proporções do modelo 

 
 
2.2. Historicamente, o percentual de pessoas que acreditam ser mais importante garantir e 
ampliar o atendimento à saúde é de 77%, contra 15% que preferem cortes nos impostos e 8% 
que não têm opinião formada sobre o tema. Um pesquisador acredita que essa proporção pode 
ter mudado e realiza uma pesquisa com uma amostra de 600 pessoas, obtendo os resultados a 
seguir. Ao nível de 1% podemos afirmar que as distribuições são diferentes. 
 

Resposta n 
Garantir e ampliar o atendimento à saúde 430 
Cortes nos impostos 105 
Não têm opinião formada 65 

 
Resposta: Qui2

crit = 9,210; Qui2
obs = 10,7. Rejeita H0; Ao nível de 1% podemos afirmar que houve  mudança. 

 
 
2.3. Uma pesquisa sobre a idade de presidentes de empresas mostrou os seguintes resultados, 
divididos de acordo com o tamanho da companhia. Faça um teste estatístico para mostrar, ao 
nível de 5%, se a idade do presidente depende do tamanho da empresa. 
 

Tamanho 
da empresa 

Idade 
39 ou 

menos 
40-49 50-59 60-69 70 ou mais 

Pequenas/ 
médias 

35 70 115 65 15 

Grandes 20 40 98 74 18 
 
Resposta: Qui2

crit = 9,488; Qui2
obs = 10,0; rejeito H0, as populações dependem do tamanho da empresa.  

 
 
2.4. O gerente de uma academia deseja saber se a freqüência à academia depende do gênero. 
Realizou então uma pesquisa com uma amostra aleatória de seus clientes e verificou os 
resultados descritos abaixo. Com base nessas informações, pode-se afirmar, ao nível de 10%, 
que a freqüência à academia depende do gênero do cliente? 
 

 Freqüência semanal 
Gênero 0-1 2-3 4-5 6-7 Total 
Homens 40 53 26 6 125 
Mulheres 31 68 40 11 150 
Total 71 121 66 17 275 

 
Resposta: Qui2

crit = 6,251; Qui2
obs = 5,21; não rejeito H0, a frequência não depende do gênero. 
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2.5. Os resultados de uma amostra de 188 pacientes portadores de Transtorno Obssessivo-
Compulsivo (TOC) tratados com placebo ou com um determinado medicamento podem ser 
observados na tabela a seguir. Com α=1%, você pode concluir que o resultado é relacionado ao 
uso do medicamento? 
 

 Tratamento 
Remédio Placebo 

Apresentaram melhora 39 25 
Não apresentaram melhora 54 70 

 
Resposta: Qui2

crit = 6,635; Qui2
obs = 5,11; não se pode afirmar que o medicamento afeta os resultados. 

 
 
 
2.6. Para investigar a afinidade ideológica de membros de um partido foi tomada uma amostra 
composta de 180 homens e 120 mulheres. Foram classificados como “muita afinidade” 100 
homens e 80 mulheres, sendo os demais classificados como “pouca afinidade”. Ao nível de 5% os 
dados fornecem evidência de possíveis diferenças de grau de fidelidade partidária entre os 
gêneros? 
 
Resposta: Qui2

crit = 3,841; Qui2
obs = = 10,1; rejeita H0. Ao nível de 5% podemos afirmar que a afinidade 

depende do gênero. 

 
 
 
2.7. (essa já foi de prova!) Para investigar o nível de saber de torcedores de futebol foi 
tomada uma amostra composta de 50 torcedores do Insuperável Grande Time e de 50 
torcedores do Antis Invejosos, obtendo-se a tabela abaixo. Ao nível de 5% os dados 
fornecem evidência de diferenças do nível de saber entre os torcedores?  
 

 
Insuperável Grande 

Time 
Antis Invejosos 

Alto saber 17 11 

Médio saber 23 17 

Baixo saber 10 22 

 
Resposta: Qui2

crit = 5,991; Qui2
obs = 6,686; rejeita H0. Ao nível de 5% podemos afirmar que há diferença no 

nível de saber. 

 
 
 
2.8. A divisão de Diversão e Deboísmo de uma universidade deseja programar atividades para os 
alunos de seus dois campi, que ficam em cidades vizinhas. Para saber se há preferências 
diferenciadas, realiza uma pesquisa em cada um dos seus campi com 60 estudantes aleatórios 
sobre seus hábitos de lazer, obtendo os dados abaixo. Ao nível de 5% os dados fornecem 
evidência de diferenças entre as preferências dos alunos?  
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Campus 

Santandré 
Campus 

Sambêrno 

Esportes de quadra 25 18 

Jogos de tabuleiro 25 22 

Ficar de boas 10 20 

 
Resposta: Qui2

crit = 5,991; Qui2
obs = 4,664; não rejeita H0. Ao nível de 5% não podemos afirmar que há 

diferença nos hábitos de lazer. 

 
 
Parte 3. ANOVA 
 
3.1. A prefeitura de uma cidade fez um estudo para comparar a distância entre a casa e o 
local de trabalho dos habitantes de três bairros da cidade. Uma amostra de 20 
moradores de cada bairro que fazem o trajeto casa-trabalho de carro foi acompanhada. 
Os resultados do percurso (em km) de casa ao trabalho dos 60 moradores estão na 
tabela a seguir. Teste se a distância média do percurso é a mesma nos 3 bairros ou se há 
pelo menos uma diferente com significância de 5%. 
 

 
Média Var 

Bairro1 15,35 113,61 

Bairro2 17,90 108,31 

Bairro3 8,75 48,93 

 
Fcrítico = 3,159 Fobs = 4,439; rejeitar H0, há pelo menos uma média diferente. 

 
 
 
3.2. Uma amostra aleatória de 16 observações foi selecionada de cada uma das 4 populações. 
Uma porção da tabela ANOVA é apresentada a seguir: 
 

Fonte da 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado da 
Média 

Fobs 

Entre   400  
Dentro     
Total 1500    

 
(a) Forneça os campos que faltam na tabela ANOVA. 
(b) Ao nível de significância de 5%, podemos rejeitar a hipótese nula de que a média das quatro 
populações são iguais? 
 
Fcrítico = 2,76, Fobs = 80; rejeitar H0, há pelo menos uma média diferente. 

 
 
 
3.3. Um pesquisador quer saber se há diferenças na média entre os tempos que três tipos de 
analgésicos levam para começar a fazer efeito. Foi selecionada uma amostra aleatória de pessoas 
com uma dor específica e para cada uma foi ministrada uma dose de um dos remédios e 
verificado o tempo, em minutos, em que o medicamento começou a fazer efeito. Os resultados 
podem ser verificados na tabela. Com 5% de confiança você pode concluir que as médias são 
diferentes? 
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 Medicamento 1 Medicamento 2 Medicamento 3 

n 25 20 18 
Média 21 27 34 

Desvio-padrão 8 10 12 
 
Fcrítico = 3,15; Fobs = 9,04; não rejeita H0, não há diferença entre as médias ao nível de 5%. 

 
 
3.4. Um empresário precisa escolher uma máquina para misturar massa de pão. Para isso 
solicita aos seus técnicos testar máquinas de três fabricantes, visando saber se elas possuem 
desempenho igual, medido em minutos, até a massa ficar pronta. Após 5 medidas em cada 
máquina, obtiveram-se os resultados a seguir. Podemos dizer, ao nível de 5%, que o tempo 
médio de produção das três máquinas é diferente? Mostre as hipóteses, a estatística de teste e os 
resultados. 
 

 
Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

média 23 27 22 

variância 6 5 7 

 
Fcrítico = 3,89; Fobs = 5,83; Rejeita-se H0, pelo menos uma máquina possui tempo diferente. 

 
 
3.5. (essa já foi de prova!) Uma pesquisa psico-sócio-antropológica sobre o quociente de 
inteligência (QI) de diferentes grupos sociais divididos pelas suas preferências futebolísticas 
obteve os resultados colocados na tabela a seguir.  Fazendo-se um teste ANOVA para as 
diferentes populações podemos afirmar, ao nível de 5%, que uma delas possui uma inteligência 
diferenciada em relação às demais? Mostre as hipóteses, a região crítica e a interpretação do 
resultado. 
 

 

Timão 
Poderoso 

Verde 
Fraquinho 

Tricor 
Freguês 

Resto Total 

n 8 8 8 8 32 

média 105,5 81,5 79,25 88,75 88,75 

dpad 17,94 16,01 11,30 15,33 17,94 
 
Fcrítico = 2,95; Fobs = 4,80; Rejeita-se H0, pelo menos uma torcida possui inteligência diferenciada. 

 
 
3.6. (essa já foi de prova!) Para estudar as dificuldades dos empreendedores um pesquisador 
quer avaliar o tempo necessário para abertura de uma empresa em cartórios de três diferentes 
regiões de uma cidade. Para isso obteve dados da duração em dias de alguns processos conforme 
tabela abaixo. 
 

  Região 1 Região2 Região 3 

 n 7 7 7 

média 25 27 23 

desvio-padrão2 6,4 7,4 4,8 
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Podemos dizer, ao nível de 5%, que o tempo médio de abertura de uma empresa é diferente 
dependendo da região da cidade? Mostre as hipóteses, a estatística de teste e os resultados. 
 
Fcrítico = 3,55; Fobs = 4,52; Rejeita-se H0, pelo menos uma média é diferente. 

 
 
3.7. (essa já foi de prova!) Um gestor público deseja verificar se os médicos geriatras dos postos 
de saúde de uma região estão bem distribuídos, ou seja, se a frequência em todos é similar. Para 
verificar isso obtém os dados de consultas ao longo de 5 semanas, conforme tabela abaixo. O 
administrador pode dizer, ao nível de 5%, que o número de consultas nos três postos é igual? 
Mostre as hipóteses, a estatística de teste e os resultados. 
 

 

Posto 1 Posto 2 Posto 3 total 

n 5 5 5 15 

média 22,6 26,4 22,8 23,93 

variância (s2) 6,800 4,300 9,200 9,067 
 
Resposta: Fcrit = 3,885; Fobs = 3,381; não rejeita H0. Ao nível de 5% não podemos afirmar que há diferença no 
número de consultas dos postos. 

 
 
3.8. Um docente de métodos quantitativos deseja verificar se há alguma relação entre o tempo 
médio de estudo diário, medido em minutos, e a posição em que os alunos se sentam na sala. 
Para isso faz um levantamento junto aos alunos e obtém os dados sumarizados na tabela abaixo.  
(a). O professor pode afirmar, ao nível de 5%, que o tempo médio de estudo está relacionado ao 

local da sala onde eles se sentam?  
(b). Se estiver relacionado, o quanto desse tempo é explicado pela posição?  
 
Mostre as hipóteses, a estatística de teste e os resultados. 
 

  Frente Meio  Fundão total 

n 10 10 10 30 

média 32,6 29,1 14,3 25,3 

variância (s2) 344,04 197,43 60,23 251,82 

 
Resposta: Fcrit = 3,354; Fobs = 4,705; rejeita H0. Ao nível de 5% podemos afirmar que há diferença no 
desempenho dependendo da posição em que se senta na sala. R2 = 25,8%. 

 


