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Apresentação

Este trabalho foi idealizado na expectativa de que fosse utilizado 
como material de sala de aula, em disciplinas como Métodos 
Estatísticos e outras, do curso de Graduação em Estatística da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Para a leitura deste material, no entanto, são necessários 
conhecimentos básicos de probabilidade, de inferência esta-
tística e de análise exploratória de dados. Esses assuntos são 
encontrados nos mais diversos livros básicos de estatística, 
dentre os quais se destaca Azevedo (2009), cujo conteúdo 
trata dos conhecimentos acima citados, de forma simples e 
objetiva. Além disso, destaca-se que o referido material foi 
publicado pela Editora da UFRN (EDUFRN), estando assim 
bastante acessível a todos os alunos.

O conteúdo deste material contempla as técnicas mais comu-
mente utilizadas em problemas práticos de estatística, como 
testes sobre correlações e qui-quadrado de associação, além de 
comparações de médias e de proporções. Aborda-se também 
algumas técnicas não paramétricas, deixando clara, porém, a 
intenção de simplesmente ilustrar algumas situações em que 
estas são imprescindíveis. Isto é, dada a grande abrangência 
das metodologias não paramétricas, esclarece-se que este 
trabalho limita-se ao seu uso para casos de comparações 
entre populações.



Nosso objetivo aqui, portanto, será passar os elementos essen-
ciais das metodologias estatísticas citadas, sem a necessidade 
de maiores embasamentos teóricos. Isso porque se entende que 
um material dessa natureza é de fundamental importância para 
dar suporte aos alunos de disciplinas básicas, como Métodos 
Estatísticos. Ou seja, compreende-se que, por meio da resolução 
de problemas práticos em sala de aula, envolvendo técnicas 
estatísticas simples, muito provavelmente se conseguirá mais 
estímulo e melhoria no aprendizado dos alunos.

Os Organizadores
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Capítulo 1

Testes para a variância e para 
a média de uma normal

Neste capítulo serão abordadas comparações de variâncias e 
médias. Além de um possível interesse só na comparação das 
variâncias de duas populações, esse teste é um pré-requisito na 
identificação correta de um teste de comparação de duas médias, 
no qual serão considerados os casos em que as populações são 
independentes e não independentes.

1.1. Comparação das variâncias 
de duas populações normais

Considere-se uma amostra de tamanho n1 de uma população 
normal, com variância desconhecida σ1

2, e outra de tamanho n2, 
também de uma população normal e com variância desconhecida 
σ2

2, sendo essas amostras de populações independentes. Para 
testar H0: σ1

2=σ2
2 contra a alternativa H1: σ1

2≠σ2
2, tem-se que a 

estatística do teste, supondo H0 verdadeira, é:

2
2

2
1

S
SF = .                                    (1.1)
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cuja distribuição se mostra como sendo uma F(n1-1; n2-1), em 
que s1

2 e s2
2 são as respectivas variâncias amostrais.

A região crítica nesse caso é da forma:

RC={y|y<x1 ou y>x2}

em que x1 e x2 são obtidos de maneira que P(F<x1)=P(F>x2)=α/2, 
sendo α o nível de significância do teste.

Exemplo 1.1

Certo pesquisador estava interessado em investigar se 
crianças negras e brancas de certa região urbana tinham 
o mesmo grau de homogeneidade quanto à tendência 
para a criminalidade. Para isso, o pesquisador pegou uma 
amostra de sete crianças negras e outra de cinco crianças 
brancas, submetendo-as a um teste psicológico que fornece 
informações numéricas relacionadas com a tendência 
para a criminalidade, obtendo os seguintes resultados:

Crianças brancas: 1  2  1  2  3  

Crianças negras: 4  1  3  3  2  2  2

Considerando que as informações numéricas relaciona-
das com a tendência para a criminalidade são normalmente 
distribuídas, pode-se acreditar, ao nível de 10%, que as crianças 
brancas e negras da região urbana pesquisada têm o mesmo grau 
de homogeneidade quanto à tendência para a criminalidade?

Antes de proceder com o teste estatístico, far-se-á uma 
rápida análise descritiva dos dados disponíveis. Com essa aná-
lise, tem-se a possibilidade de identificar padrões que podem 
ser interessantes e que venham a contribuir para uma melhor 
compreensão do fenômeno em estudo.
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Realizar-se-á uma análise gráfica para ver como os resul-
tados dos testes psicológicos estão distribuídos para os dois 
grupos considerados. Em seguida aplicar-se-á o teste estatístico 
de comparação de variâncias, para complementar a análise 
descritiva. Com base então nessa análise gráfica, verifica-se 
que os resultados do teste psicológico estão aproximadamente 
dentro de uma mesma faixa de variação para ambos os grupos.

Para construir o referido gráfico utilizando o programa 
R, os comandos utilizados foram:

brancas<-c(1,2,1,2,3)

negras<-c(4,1,3,3,2,2,2)

cútis<-c(rep(c(“Branca”,”Negra”),c(5,7)))

boxplot(c(brancas,negras)~cútis,ylab=”resultado do teste de 
tendência para criminalidade”,xlab=”Cútis”)

stripchart(c(brancas,negras)~cútis,method=”stack”,pch=16,
offset=.5,vertical=T,add=T)
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Definindo X=tendência para a criminalidade das crianças 
brancas e Y=tendência para a criminalidade das crianças negras, 
para a realização do teste estatístico, então:

Passo 1: Deseja-se testar se a variância de X é igual ou 
não à variância de Y, ou seja:

H0: σx
2=σy

2

H1: σx
2≠σy

2

Passo 2: Pelas suposições do experimento, tem-se que a 
estatística do teste, quando H0 é verdadeira, é:

2

2

y

x

S
SF =

Passo 3: Ao se fixar α=10% e sendo este um teste bila-
teral, da tabela da distribuição F, obtém-se o valor x1, tal que 
P(F(4,6)<x1)=0,05 é 0,16, e o valor x2, tal que P(F(4,6)>x2)=0,05 é 
4,53. Portanto, nesse caso, a região crítica é dada por:

RC={y|y<0,16  ou  y>4,53}
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Passo 4: Ao se considerar a tabela:

Ter-se-á:

Assim:

 

Assim: 

Assim:
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Passo 5: Como Fc∉ RC, não se rejeita H0, isto é, não exis-
tem evidências, ao nível de 10%, que sustentem a hipótese de 
heterogeneidade quanto à tendência para a criminalidade.

Dado que “brancas” e “negras” foram as variáveis criadas 
acima para armazenar os dados de tendência para a criminali-
dade das crianças brancas e negras, respectivamente, então, o 
comando do R para fazer o teste F de homogeneidade, ao serem 
consideradas as duas amostras, é:

var.test(brancas,negras)

Exemplo 1.2

Dois grupos constituídos por 15 alunos, cada um, obtiveram em 
um teste de inteligência as seguintes estatísticas:

Supondo que a distribuição dos escores obtidos nesse 
teste é normal, pode-se afirmar que, ao nível de 10%, as popu-
lações de onde esses grupos foram retirados possuem a mesma 
homogeneidade quanto à inteligência?

Nesse problema também se quer testar a hipótese 
H0: σ1

2=σ2
2, contra a alternativa H1: σ1

2≠σ2
2. A estatística desse 

teste, supondo H0 verdadeira, é:
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Dado α=10%, e visto que esse teste é bilateral, tem-se que 
o valor x1, tal que P(F(14,14)<x1)=0,05 é 0,4, e o valor x2, tal que 
P(F(14,14)>x2)=0,05 é 2,48. Consequentemente obtém-se:

RC={y|y<0,4   ou   y>2,48}.

Pelos dados fornecidos no problema, tem-se:

Portanto, como Fc∈ RC, rejeita-se H0, ou seja, conclui-se que 
existem fortes evidências de que, para um α=10%, as populações 
de onde foram retirados os grupos 1 e 2 são heterogêneas quanto 
à inteligência.

1.2. Comparação de duas 
médias de populações normais

Na prática, frequentemente se depara com a necessidade de 
comparar as médias de duas populações. No entanto, para isso, 
é necessário considerar o fato de as observações serem empa-
relhadas ou serem de amostras de populações independentes, 
situações que levam a procedimentos de comparação distintos.

Consideramos que o experimento é feito com observações 
pareadas quando se tem pares de indivíduos com condições 
comuns ou quando as mensurações são feitas num mesmo 
indivíduo em duas situações diferentes, como, por exemplo, na 
comparação de resultados antes e depois de algum tratamento.



Métodos Básicos de Estatística

16

1.2.1. As duas populações são independentes

Ver-se-á aqui somente os casos em que as variâncias das popula-
ções são desconhecidas, pois, na realidade, essas são as situações 
mais frequentemente encontradas nos problemas práticos.

i. As variâncias são desconhecidas, porém supostamente iguais:

Sejam X1,X2,...,Xn uma amostra aleatória de uma normal 
com média µx e variância desconhecida σ2 e Y1,Y2,...,Ym uma 
amostra aleatória de uma normal com média µy e variância 
também igual a σ2, sendo essas duas amostras de populações 
independentes. Ao se fazer:

pode-se mostrar que a estatística:

tem distribuição t de Student, com n+m-2 graus de liberdade.

De acordo com esse resultado, tem-se que a estatística a ser 
usada para testar H0: µx-µy=0, supondo essa hipótese verdadeira, é:
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Exemplo 1.3

Caso se considere o exemplo 1.1, pode-se acreditar, ao nível 
de 5%, que as crianças negras da referida região têm maior 
tendência para a criminalidade que as crianças brancas?

a) Pretende-se agora testar se, em média, a criminalidade 
das crianças negras é maior que a criminalidade das crianças 
brancas, ou seja:

H0:µy=µx   ou   µy-µx =0  

H1:µy>µx   ou   µy-µx>0  

sendo µx e µy as tendências médias para a criminalidade das 
crianças brancas e negras, respectivamente, conforme é definido 
no exemplo 1.1.

b) Pelas condições do experimento, tem-se que a estatís-
tica do teste, supondo H0 verdadeira, é:

c) Ao se fixar α=5% e sendo esse um teste unilateral à 
direita, da tabela da distribuição t de Student, obtém-se que o 
valor y, tal que P(t>yv=10)=0,05 é 1,812 , ou seja, aqui a região 
crítica é dada por:

RC={y | y>1,812}
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De acordo com os cálculos feitos no exemplo 1.1, ter-se-á:

Portanto:

e) Como tc∉ RC, não se rejeita H0, ou seja, não existem 
evidências que levem a rejeitar a hipótese de que, em média, 
as crianças brancas e negras da referida região têm a mesma 
tendência para a criminalidade.

Nesse caso, para comparar as médias das tendências para 
a criminalidade das crianças negras e brancas através do R, o 
comando a ser utilizado é:

t.test(brancas,negras,var.eq=T,alternative=greater)

De forma que os parâmetros“var.eq=T” e “alternative=greater” 
indicam, respectivamente, que as variâncias são iguais e que o 
teste é unilateral à direita.

ii. As variâncias são desconhecidas e supostamente desiguais:

Sejam X1,X2, ...,Xn e Y1,Y2, ...,Ym amostras aleatórias de 
distribuições normais independentes, com médias µx e µy e 
variâncias σx

2 e σy
2, sendo σx

2 ≠ σy
2. Para testar H0: µx=µy, tem-se, 

nesse caso, que a estatística do teste, supondo H0 verdadeira, é:
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Cuja distribuição pode-se provar que é aproximadamente uma 
t de Student, com graus de liberdade dados por:

Exemplo 1.4

Com relação ao exemplo 1.2, em que se rejeita a hipótese de 
que as variâncias dos grupos 1 e 2 são iguais, pode-se agora 
acreditar, ao nível de 1%, que esses dois grupos têm, em média, 
a mesma inteligência?

Ao se considerarem µ1 e µ2 como as médias das popu-
lações de onde foram retirados os grupos 1 e 2, tem-se as 
seguintes hipóteses:

H0: µ1=µ2  ou  µ1- µ2=0

H1: µ1 ≠µ2  ou  µ1- µ2 ≠ 0

Supondo H0 verdadeira, e de acordo com as considerações 
feitas por esse experimento, tem-se que o valor da estatística 
do teste, para os dados desta amostra, é:
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sendo os graus de liberdade (g.l.) obtidos por:

Dado α=1% e visto que esse é um teste bilateral, da tabela 
da distribuição t de Student, obtém-se que o valor y, tal que 
P(-y < t < y|v=21)=0,99 é 2,831, ou seja:

RC={y|y < -2,831  ou  y > 2,831}

Vê-se, portanto, que tc∉ RC, logo não se rejeita H0, ou 
seja, há evidências de que, em média, os grupos 1 e 2 têm a 
mesma inteligência.

1.2.2 Observações pareadas

Em alguns casos, fatores externos podem influenciar de forma 
significativa a comparação de duas médias populacionais. 
Como exemplo, suponha a verificação da eficácia de dois méto-
dos diferentes de ensino, em que fatores capazes de afetar o 
rendimento acadêmico, como motivação, inteligência, idade, 
classe social etc., poderão influenciar no resultado do teste. 
Ou seja, em situações como essas, é recomendável coletar as 
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observações em pares, de modo que os dois elementos de cada 
par sejam homogêneos em todos os sentidos, exceto no que 
diz respeito ao fator que se queira comparar. Em um grande 
número desses experimentos, no entanto, o mesmo indivíduo 
é usado nas duas amostras, de forma que estes são conhecidos 
por experimentos “antes e depois do tratamento”. A seguir, 
formaliza-se o procedimento de comparação nesses casos.

Considerem-se X1, X2,..., Xn e Y1, Y2,..., Yn amostras aleató-
rias de distribuições normais, com médias µx e µy, e variâncias 
desconhecidas. Se as observações forem utilizadas de forma 
pareada, isto é, (X1, Y1), (X1, Y2),..., (Xn, Yn), e fizer-se Di=Xi-Yi, 1 
≤ i ≤ n, poder-se-á evidenciar que D1, D2,..., Dn é uma amostra 
aleatória de uma distribuição normal, cujo valor esperado 
é µD = µx-µy. Um estimador não viciado da variância dessa 
amostra é dado por:

Tem-se, portanto, que a estatística para testar H0: µx=µy, 
ao se supor essa hipótese verdadeira, é:

Cuja distribuição pode-se facilmente provar que é uma t de 
Student, com n-1 graus de liberdade.
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Exemplo 1.5

Foram realizados testes, com um grupo de oito pessoas, sobre o 
efeito da frustração no comportamento agressivo. Para isso, pri-
meiramente foi aplicado um teste de agressividade, sem que as 
pessoas tivessem passado por alguma frustração. Porém, numa 
outra etapa do experimento, os indivíduos que se submeteram 
ao teste passaram primeiro por um momento de frustração 
e em seguida foi aplicado o mesmo teste de agressividade. 
Obtiveram-se assim os escores da tabela a seguir em que, quanto 
maior o valor, maior a reação agressiva. Supõe-se aqui que esses 
escores têm distribuição normal.

Pessoas
Agressividade
sem frustração

Agressividade 
depois da 
frustração

1

2

3

4

5

6

7

8

12

10

20

18

13

11

12

06

18

17

20

17

22

15

19

04

Baseando-se nos dados acima pode-se afirmar, ao nível de 5%, 
que depois de frustradas as pessoas ficam mais agressivas?
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Seguindo a mesma linha de raciocínio empregada no 
Exemplo 1.1, far-se-á uma análise descritiva dos dados dispo-
níveis antes de um teste estatístico adequado a essa situação. 
Conforme a análise gráfica a seguir, observa-se que, em um 
total de oito indivíduos, seis apresentaram escores bem maiores 
de agressividade após a exposição a uma atividade que causasse 
frustração. Nas duas exceções, em que os escores de agres-
sividade foram maiores antes da exposição, constata-se que 
estes estão próximos dos valores medidos depois da exposição. 
Com isso, graficamente, pode-se observar indícios de que a 
exposição à frustração provoca um aumento na agressividade.

Nesse caso, os comandos do R utilizados na análise gráfica foram:

Antes<-c(12,10,20,18,13,11,12,6)

Depois<-c(18,17,20,17,22,15,19,4)

plot(Antes,ylim=range(Antes,Depois),ylab=”Escores de 
agressividade”,xlab=”Indivíduo”)

points(Depois,pch=16)

legend(“bottomleft”,pch=c(1,16),legend=c(“Antes”,”Depois”))

1 2 3 4 5 6 7 8

5
10

15
20

Indivíduo

Es
co

re
s 

de
 a

gr
es

si
vi

da
de

Antes
Depois
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Caso se considere X=agressividade da pessoa antes de ser 
frustrada e Y=agressividade após a frustração, então:

a) Pretende-se aqui testar, se não altera a agressividade da 
pessoa, o fato desta ter sido frustrada ou não, contra a alternativa 
de que depois de frustrada a pessoa fica mais agressiva, ou seja:

H0: µy=µx  ou  µy- µx=0

H1: µy>µx  ou  µy- µx >0

b) Pelas suposições do experimento, tem-se que a esta-
tística do teste, ao se supor H0 verdadeira, é:

c) Dado α = 5% e visto que esse é um teste unilateral à 
direita, da tabela da distribuição t obtém-se que o valor z, tal 
que P(t>z|v=7)=0,05, é 1,895. Logo:

RC={z|z>1,895}
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d) De acordo com os dados obtidos no experimento, tem-se:

d=y-x d2

6

7

0

-1

9

4

7

-2

36

49

0

1

81

16

49

4

Total=30 236

Assim:

Então:
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e) Como tc∈ RC, rejeita-se H0, ou seja, existem evidências 
de que depois de frustradas as pessoas ficam mais agressivas.

Dado que “Antes” e “Depois” foram as variáveis criadas 
para armazenar os dados na análise gráfica desse último exem-
plo, o comando do R a ser utilizado nesse caso é:

t.test(Depois,Antes,paired=T)

de forma que o parâmetro “paired=T” indica que o teste é pareado.

Problemas

1. Em um trabalho de conclusão do curso de Psicologia de 
uma universidade, foi realizada uma pesquisa com o objetivo 
de verificar se as pessoas fumantes apresentam ou não maior 
incidência de respostas orais no teste de “Rorschach” do que 
as pessoas não fumantes. Para isso, aplicou-se o referido teste 
em dois grupos, cada um com seis pessoas do sexo masculino, 
sendo um dos grupos de fumantes e o outro de não fumantes. 
Assim, obtiveram-se os seguintes escores relativos à oralidade:

Fumantes Não Fumantes

3,33

1,50

5,60

4,91

5,00

6,57

3,17

2,62

3,99

3,51

2,49

1,27
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Ao se considerar que os escores relativos à oralidade têm 
distribuição normal, pergunta-se:

a) Pode-se concluir, ao nível de 10%, que as distribui-
ções dos escores relativos às oralidades de fumantes e de não 
fumantes têm a mesma variância?

b) Pode-se então acreditar, ao nível de 5%, que o número 
de respostas orais de fumantes no teste de “Rorschach” é maior 
que o de não fumantes?

2. Um questionário de personalidade foi aplicado em 
certa escola de primeiro grau a oito alunos, cujos indicadores de 
conduta são exemplares (Grupo 1). Aplicou-se também o referido 
questionário a cinco outros alunos, cujos indicadores não são tão 
bons (Grupo 2). Obteve-se como resultados os seguintes valores:

Grupo 1: 110   112    95   105   111   97   112   102

Grupo 2: 115   112   109   112   117

Se é sabido que os dados obtidos através desse questio-
nário são normalmente distribuídos, pergunta-se:

a) Pode-se afirmar, ao nível de 10%, que as condutas dos 
alunos dos grupos 1 e 2 têm mesma variância?

b) Pode-se concluir, ao nível de 1%, que nessa escola são 
diferentes as condutas dos alunos dos grupos 1 e 2?

3. Certa empresa deseja estudar o efeito de uma pausa 
de 10 minutos para um cafezinho sobre a produtividade de 
seus trabalhadores; para isso, sorteou seis operários e mediu o 
tempo gasto, em horas, para realizar certa tarefa, durante uma 
semana sem intervalo e numa semana com intervalo, obtendo 
os seguintes resultados:

Operário 1 2 3 4 5 6

Sem intervalo 28 38 29 37 42 30

Com intervalo 23 35 29 33 43 32
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Com base nesses dados, pode-se acreditar, ao nível de 
5%, que a pausa para o cafezinho melhora a produtividade?

4. Uma pesquisa realizada por uma concluinte do curso 
de Psicologia de uma universidade do Rio Grande do Norte teve 
como objetivo comparar o nível de motivação para o trabalho, 
entre funcionários da área de execução e da área de chefia, da 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). 
Para isso, foi coletada uma amostra de 30 funcionários da área 
de chefia e da área de execução, de forma que, ao se definirem as 
variáveis aleatórias X e Y como sendo os níveis da motivação dos 
funcionários da área de execução e de chefia, respectivamente, 
obtiveram-se os seguintes resultados:

a) Pode-se aceitar, ao nível de 10%, que os funcionários 
da CAERN, das áreas de execução e de chefia, têm a mesma 
homogeneidade quanto ao nível de motivação para o trabalho?

b) Pode-se acreditar, ao nível de 1%, que funcionários da 
CAERN, das áreas de execução e de chefia, têm o mesmo nível 
de motivação para o trabalho?

5. Um pesquisador estava interessado em saber se havia 
diferença, do ponto de vista etnocêntrico, entre homens e 
mulheres (etnocêntrico refere-se à tendência de avaliar todos 
os grupos de pessoas, pela utilização dos próprios padrões 
culturais). Para isso, pesquisou-se a partir de amostras de 26 
homens e 26 mulheres e aplicou-se um teste de avaliação do 
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etnocentrismo. Ao se definirem as variáveis aleatórias X e 
Y como sendo os etnocentrismos de homens e de mulheres, 
respectivamente, obteve-se os seguintes resultados:  x=1,71;  
Sx

2=1,14;  y =1,54  e  Sy
2=0,89.

Ao se considerar que as distribuições de X e Y são normais 
com variâncias iguais, porém desconhecidas, pode-se acreditar, 
ao se basear nesse experimento e ao nível de 5%, que homens e 
mulheres são diferentes com relação ao etnocentrismo?

6. Um pesquisador decidiu testar se o comportamento 
caridoso em certo país varia em função do anonimato ou não 
do doador. Com esse fim colheu-se duas amostras de seis doa-
dores potenciais. A todos os membros de ambas as amostras 
foram solicitados donativos, em dinheiro, para distribuição 
aos sobreviventes de um terremoto de grandes proporções. 
Aos seis membros de uma das amostras deu-se a garantia do 
anonimato, enquanto que aos seis membros da outra amostra 
prometeu-se tornar público os seus nomes.

As quantias dadas pelos membros das amostras, em dólar, 
estão na tabela seguinte:

Anonimato Identidade conhecida

1

2

1

1

2

1

3

5

5

5

4

5

Ao se considerar que as distribuições dessas amostras 
são normais, então:
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a) Pode-se acreditar, ao nível de 10%, que as doações 
têm a mesma homogeneidade quando feitas com a identidade 
conhecida e quando no anonimato?

b) Pode-se afirmar, ao nível de 5%, que a condição “identi-
dade conhecida” nesse país produz mais caridade que a condição 
de “anonimato”?

7. Considerando que seis pessoas de certa cidade tenham 
sido desapropriadas e forçadas a mudar de residência em virtude 
da construção de um novo viaduto, um pesquisador interessou-
-se em determinar o impacto da mobilidade residencial forçada, 
sobre os sentimentos de “vizinhança” (isto é, se há, por parte 
das pessoas, predisposição favorável para com os vizinhos antes 
de uma mudança forçada e se essa predisposição sofre alteração 
depois dela). Para testar o impacto da mudança forçada sobre os 
sentimentos de “vizinhança”, entrevistaram-se as seis pessoas 
antes e depois da mudança. Das entrevistas resultaram os 
escores de “aceitação dos vizinhos”, dados na tabela seguinte 
(escore mais alto, numa escala de 1 a 4, indica maior aceitação). 
Supõe-se aqui que esses escores têm distribuição normal.

Ao se basear nesse experimento, pode-se afirmar, ao nível 
de 5%, que o impacto de uma mudança forçada não altera os 
sentimentos de vizinhança das pessoas dessa cidade?

Pessoas Antes da mudança Depois da mudança

1

2

3

4

5

6

2

1

3

3

1

4

1

2

1

1

2

1
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8. Numa indústria deseja-se testar se a produtividade 
média dos operários do período diurno é igual à produtividade 
média dos operários do período noturno. Para isso, foram colhi-
das duas amostras, uma de cada período e ambas de tamanho 15, 
observando-se a produção de cada operário. Ao se definirem as 
variáveis aleatórias X e Y como as produtividades de um operário 
dos períodos diurno e noturno, respectivamente, obteve-se:

Se X e Y têm distribuição normal, então pergunta-se:

a) É possível acreditar, ao nível de 10%, que X e Y têm a 
mesma variância?

b) É possível afirmar, ao nível de 1%, que os operários dos 
períodos diurno e noturno dessa indústria têm, em média, a 
mesma produtividade?

9. Um psicólogo deseja saber se certa droga, indicada para 
problemas psiconeuróticos, reduz ou não a pressão arterial. 
Para isso, mediu a pressão em cinco pacientes, antes e depois 
da ingestão da droga e obteve os dados do quadro abaixo:

Paciente A B C D E

Antes

Depois

68

60

80

71

90

88

72

74

80

76

Ao se considerar que a pressão arterial desses pa-
cientes tem distribuição normal, pode-se concluir, ao nível 
de 5%, que a droga realmente reduz a citada pressão?
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1.3.Comparação entre duas proporções 
de populações independentes

Sejam π1 e π2 duas populações independentes, com p1 e p2 as res-
pectivas proporções de certas características de interesse dessas 
populações. Para se testar H0: p1=p2=p, retira-se uma amostra de 
tamanho n1 de π1 e outra de tamanho n2 de π2 , e considerando ip̂   
a proporção de ocorrência da característica em estudo na amostra 
de tamanho ni, i=1,2. Dessa forma, obter-se-á um estimador de 
p, dado por:

Considere que n1 e n2 sejam grandes e ip̂  nem muito 
próximas de zero nem também muito próximas de um. Para 
efeitos práticos, isso corresponde à condição de que o mínimo 
entre p̂1ep̂ − multiplicado pelo mínimo entre n1 e n2 seja 
maior que 5. Dessa forma, tem-se que a distribuição de 1 2ˆ ˆp p−  
é normal com média p1 – p2 e variância p1(1-p1)/n1 + p2 (1-p2)/n2, 
implicando que a estatística:

tem distribuição N(0,1).

Dado que p1 e p2 são desconhecidas, ao se substituir p por 
seu estimador (1.9) e considerando H0 verdadeira, verifica-se 
que a estatística do teste será dada por:
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cuja distribuição é aproximadamente N(0,1).

Exemplo 1.6

Uma pesquisa realizada por uma aluna concluinte do curso de 
Psicologia de uma universidade de Natal teve como objetivo 
investigar como os pacientes alcoólatras, internados em dois 
hospitais psiquiátricos de Natal percebem sua situação. Foram 
então selecionadas duas amostras, sendo uma de 15 alcoólatras 
do sexo masculino, de classe média, e outra de 17 alcoólatras do 
sexo masculino, de classe de baixa renda. Entre outras variáveis 
investigadas, houve interesse em comparar as razões alegadas 
pelos pacientes para o início da ingestão de bebidas alcoólicas, 
de modo que os resultados obtidos foram os seguintes:

Classe / Motivação Média Baixa renda

Problemas familiares (afetivos) 7 6

Outros problemas 8 11

É possível concluir, ao nível de 5%, que os problemas 
familiares (afetivos) são indicados em igual proporção pelos 
alcoólatras de classe média e de baixa renda, da cidade de Natal?

Considere p1 e p2 as proporções de alcoólatras da cidade 
de Natal, da classe média e de baixa renda, respectivamente, 
que alegam os problemas familiares (afetivos) como a razão para 
o início da ingestão de bebidas alcoólicas. Nesse caso, tem-se 
que as hipóteses que se deseja testar são:
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H0:p1=p2=p

H1:p1 ≠ p2

Pelos dados obtidos, tem-se que 

Portanto:

Assim, o mínimo entre p̂  e 1- p̂ , multiplicado pelo mínimo 
entre n1 e n2, será igual a 6,15, que é maior que 5. Logo, ao se 
supor H0 verdadeira, tem-se que a estatística do teste é:

Fixado α=5% e visto que esse é um teste bilateral, da tabela 
da distribuição normal padrão, obteve-se que a região crítica é 
dada por:

RC = {z|z < -1,96 ou z > 1,96}.

De acordo então com os resultados obtidos, tem-se:
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Como zc∉ RC não se rejeita H0, isto é, há evidências de 
que são iguais as proporções de alcoólatras de classe média e 
de baixa renda, da cidade de Natal, que alegam os problemas 
familiares (afetivos) como as razões para o início da ingestão 
de bebidas alcoólicas.

Para realizar o teste desse exemplo utilizando o R, os comandos 
seriam:

tabela=matrix(c(7,6,8,11),2,2,byrow=T)

prop.test(t(tabela))

Problemas

10. Um trabalho realizado por um aluno do curso de Psicologia 
de determinada universidade teve como um dos objetivos fazer 
a comparação entre alunos e alunas do curso de Medicina da 
mesma universidade, com relação a algumas características 
identificadas a partir do teste da árvore (esse teste tem sido 
amplamente usado em seleção de pessoal, orientação profissio-
nal, vocacional etc.). A coleta dos dados foi feita numa clínica 
psicológica, com as turmas do 3º período de Medicina, entre 
os anos de 1975 e 1979, sendo investigada uma amostra de 151 
alunos e outra de 157 alunas, de forma que os resultados foram:
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Ao se basear nesses dados é possível concluir, ao nível de 1%, que 
as alunas de Medicina dessa universidade são mais inseguras 
que os alunos?

11. Com relação aos dados do problema anterior, pode-se 
acreditar, ao nível de 1%, que alunos e alunas de Medicina 
da referida universidade têm igual capacidade de perceber a 
realidade?

12. Um trabalho de uma aluna concluinte do curso de 
Psicologia de certa universidade teve como objetivo verificar 
a influência da formação universitária no nível de consciência 
dos alunos sobre o problema do menor infrator. Para isso, foi 
feita uma pesquisa com uma amostra de 59 alunos iniciantes 
dos cursos de Ciências Sociais, Enfermagem e Engenharia e com 
outra de 33 alunos concluintes desses cursos. Assim, as percep-
ções dos alunos sobre as principais causas do comportamento 
infrator dos menores foram:

De forma resumida, no referido trabalho os dados são 
também apresentados da seguinte maneira:
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Pode-se então concluir, ao nível de 5%, que diferem as 
proporções de alunos iniciantes e concluintes dos cursos consi-
derados, que admitem os fatores mediacionais como os motivos 
para o comportamento infrator dos menores?





Capítulo 2

Análise de variância com um fator

Neste capítulo será abordada a situação em que há mais de dois 
grupos a serem comparados. Esta seria, portanto, uma extensão 
do procedimento visto no Capítulo 1, em que se comparam duas 
médias de populações independentes. Além do teste específico 
para avaliar a igualdade de médias, será apresentado outro 
procedimento para o caso de haver rejeição da igualdade de 
médias, que identificará os pares de médias que são estatistica-
mente consideradas como diferentes. Ainda neste capítulo, será 
apresentada a análise de variância com um fator de bloco. Essa 
situação é necessária quando há heterogeneidade nas unidades 
experimentais consideradas no estudo, o que aumenta, assim, 
a precisão do teste estatístico para a comparação das médias.

2.1 Definições preliminares

Considerem-se as seguintes amostras aleatórias de K populações 
normais e independentes, com médias µ1, µ2,..., µk, respectiva-
mente, e variância comum σ2.
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Pretende-se, nesse caso, testar a hipótese:

H0 : µ1 = µ2 = ... = µk

Contra a alternativa:

H1: pelo menos uma das igualdades não se verifica.

Nesse teste, tem-se uma situação que corresponde à 
extensão do teste t de Student, cuja solução é conhecida 
como análise de variância.

2.2. Somas de quadrados

Ao serem definidas as médias amostrais:

tem-se que a variabilidade dentro de cada amostra, baseada 
nos desvios das observações em torno de sua média, é dada por:

Assim, uma medida que leva em conta a variabilidade 
dentro das amostras é dada pela soma de quadrados:
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Ao se fazer n = n1 + n2 + ... + nk, tem-se que:

é a média geral do conjunto das n observações. Logo, a variabili-
dade total em torno de  é dada pela soma de quadrados total:

Ao se considerar SQEnt = SQTot - SQDen, pode-se mostrar, 
através de propriedades de somatório, que:

É verificado então que (2.6) é a soma de quadrados que 
mede a variabilidade entre as médias amostrais e a média geral mede a variabilidade entre as médias amostrais e a média geral 

, e por isso é denominada de soma de quadrados entre as 
amostras.
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2.3. Estatística do teste e regra de decisão

Ao se considerarem as condições citadas inicialmente de 
amostras aleatórias de K populações normais, independentes 

e com variância comum σ2, então é possível provar que 

amostras aleatórias de K populações normais, independentes 

 

tem distribuição qui-quadrado, com n-k graus de liberdade 

, e para H0 verdadeira, prova-se também 

que  tem distribuição qui-quadrado, com k-1 graus de 

liberdade . Portanto, quando a hipótese nula 

for verdadeira, a distribuição da estatística:

será uma F(k-1; n-k), sendo que  e  

são denominados de “quadrado médio entre” e “quadrado médio 

dentro”, respectivamente.

Ao se concluir, tem-se que H0 é rejeitada se F ∗ > F(k-1;n-k), 
pois isso implica que a variabilidade “entre” é  significativamente 
maior que a variabilidade “dentro” das amostras, o que indica, 
portanto, que pelo menos duas dessas populações têm médias 
diferentes, visto que, por hipótese, todas as amostras possuem 

mesma variabilidade. Se, por outro lado, F ∗ ≤ F(k-1;n-k), então 
a hipótese H0 não é rejeitada, ou seja, nesse caso não se rejeita 
a hipótese de que as médias das K populações são iguais.
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2.4 Tabela de análise de variância

Pelo fato desse teste basear-se na decomposição da variância:

então o mesmo recebe o nome de “análise de variância com 
um fator”, apesar das hipóteses se referirem às médias das 
populações. Nesse caso, é costume expor os resultados da análise 
em uma tabela, tal como se ilustra abaixo:

Observação: é possível facilmente mostrar as seguin-
tes identidades:
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Exemplo 2.1

Um experimentador estava interessado em testar se o QI dos 
alunos do ensino fundamental de certa cidade variava em função 
da classe social. Para isso, pegou aleatoriamente um grupo de 
cinco alunos da classe baixa, um grupo com cinco alunos da 
classe média e outro com cinco alunos da classe alta, obtendo 
os seguintes QIs:

Uma análise gráfica é considerada para ver como os 
resultados dos testes de QI estão distribuídos, conforme a classe 
social. Em seguida, aplica-se o teste estatístico de comparação 
de médias para complementar a análise descritiva. Com base 
na análise gráfica, verificar-se-á que os resultados sugerem 
diferença de QI de acordo com a classe social. Mais especifica-
mente, a classe alta apresenta os resultados mais altos, seguida 
da classe média e, por fim, a classe baixa. Destaca-se ainda a 
indicação dada pelo gráfico da possibilidade da variabilidade 
do grupo de indivíduos da classe média ser maior que das 
outras duas classes. Para efeito de ilustração da aplicação da 
ANOVA, não será realizado um teste para averiguar a hipótese 
de igualdade das variâncias (essa hipótese será considerada 
como verdadeira), porém, ressalta-se que em aplicações é 
sempre importante verificar se as suposições do procedimento 
estatístico estão satisfeitas. Resta avaliar agora, com o teste 
estatístico, se a diferença visual das médias apontada na 
análise gráfica é significativa.



Métodos Básicos de Estatística

45

Para construir o referido gráfico através do R, os coman-
dos utilizados foram:

baixa<-c(115,90,100,85,112)

média<-c(120,115,125,115,112)

alta<-c(130,100,130,120,122)

classe<-c(rep(c(“Baixa”,”Média”,”Alta”),rep(5,3)))

boxplot(c(baixa,média,alta)~classe,ylab=”Resultado do teste 
de QI”,xlab=”Classe Social”)

stripchart(c(baixa,média,alta)~QI,method=”stack”,pch=16,of-
fset=.5,vertical=T,add=T)

Assim, será considerado que o QI tem distribuição normal, 
em cada uma das classes sociais, com variância comum σ2. Ao 
se fazer Yij=o QI do j-ésimo aluno da i-ésima classe social, j= 
1,2,3,4,5, i=1,2,3 e µi=o QI médio dos alunos da i-ésima classe 
social, tem-se aqui as seguintes hipóteses:
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H0: µ1=µ2=µ3

H1: pelo menos uma das igualdades não se verifica.

De acordo com os dados da tabela acima, obter-se-á:

Assim:

Portanto:

 SQDen = 193197-191795,4=1401,6;

 SQTot  = 193197-190632,07=2564,93;

 SQEnt  = 2564,93-1401,6=1163,33.
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Será obtido então o seguinte quadro de análise de variância:

Da tabela da distribuição F tem-se que F(2;12;5%)=3,89<
F ∗

c. Portanto, rejeita-se H0, ou seja, rejeita-se a hipótese de 
que os QIs médios das três classes sociais são iguais. 

Visto que “baixa”, “média”, “alta” e “QI” foram as variáveis 
criadas acima para armazenarem os dados para comparação 
das médias dos QIs, então os comandos do R para realizar esse 
teste são os seguintes:

          temp=aov(c(baixa,media,alta)~as.factor(QI))

         summary(temp)

2.5 Comparações múltiplas

Se a hipótese nula do teste de Análise de Variância é rejeitada, 
admite-se então que pelo menos uma das médias difere das 
demais. Então, naturalmente surge o questionamento: que pares 
de médias devem ser considerados como diferentes?

Para responder a essa questão, vários são os procedi-
mentos propostos. Aqui, visando apenas uma fixação de ideias, 
limitar-se-á aos métodos de Scheffé e de Tukey. Pelo Método 
de Scheffé, duas médias µi e µj são consideradas diferentes, ao 
nível de significância α, se:
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Exemplo 2.2

Ao se considerar o exemplo 2.1, tem-se:

para todo par (i, j), dado que, nesse caso, n1=n2=n3=5. Ainda tem-se:

Assim:

 1 2x x− =17;

 1 3x x− =20;

 2 3x x− =3.

Dessa forma, o único par em que se observa:

i jx x− > 19,065 é 1 3( , )x x . Ou seja, ao nível de 5%, conclui-se 
que a rejeição da hipótese nula do teste de análise de variância 
(do exemplo 2.1) se deve unicamente à existência de diferença 
entre os QIs médios das classes baixa e alta.
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Para realizar o método de Scheffé no R, é necessário, 
em primeiro lugar, instalar o pacote “agricolae”. Assim, esse 
exemplo 2.2 é realizado no R, através dos comandos:

library(agricolae)

df<-df.residual(temp)

MSerror<-deviance(temp)/df

Fc<-anova(temp)[1,4]

scheffe.test(c(baixa,media,alta), QI,df,MSerror,Fc,group=F)

Pelo método de Tukey, duas médias µi e µj são consideradas 
diferentes, ao nível de significância α, se:

Em que ( )fkqá ,  representa o quantil da distribuição da 
amplitude Studantizada para um dado α, o número de tratamen-
tos (k) e os graus de liberdade dentro dos tratamentos (f), que 
pode ser obtido na Tabela A6.9 do apêndice (COSTA NETO, 1977).

Ao se considerar o exemplo 2.1, tem-se:
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Dessa forma, e semelhante ao teste de Scheffé, o único par em 
que se observa:

i jx x− > 18,221

é 1 3( , )x x . Ou seja, ao nível de 5%, conclui-se que a rejeição 
da hipótese nula do teste de análise de variância (do exemplo 
2.1) se deve unicamente à existência de diferença entre os QIs 
médios das classes baixa e alta.

Para realizar o método de Tukey no R, segue o comando 
(considere-se que os dados já estão na área de trabalho do R, pois 
se trata de um conjunto de dados já trabalhado no exemplo 2.1):

TukeyHSD(aov(c(baixa,média,alta)~classe))

2.6 O plano aleatorizado em blocos

Ainda no contexto de comparação de dois ou mais tratamentos, 
e ao se considerar que as unidades experimentais (objetos que 
recebem os tratamentos de forma aleatória) não são homogêneas, 
deve-se, nesses casos, utilizar o procedimento de blocagem. Os 
blocos são formados por unidades experimentais homogêneas, 
tornando a comparação entre os tratamentos mais eficiente. 
Vamos ilustrar a utilidade do bloco através do exemplo seguinte.

Exemplo 2.3

Um experimento é conduzido em um laboratório do curso de 
Engenharia de Materiais. Para tanto, uma máquina é usada 
para ler a “dureza” de materiais metálicos. A leitura é feita 
ao se descer uma haste pontuda, semelhante a uma caneta, 
sobre um material metálico, e aplica-se uma determinada força 
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sobre o material. Mede-se, assim, a profundidade da depressão 
causada pela ponta, o que determina a sua dureza. Quatro 
tipos diferentes de ponta estão disponíveis para essa máquina: 
pontas 1, 2, 3 e 4. O material metálico ao qual será aplicada a 
força é grande o suficiente para que sejam utilizadas as quatro 
pontas que se deseja testar. Os dados do experimento são os 
da tabela a seguir:

Os materiais metálicos, nos quais serão aplicados os tra-
tamentos, podem diferir muito uns dos outros. Se for descon-
siderada essa característica na análise e realizada uma ANOVA 
com um fator, a soma de quadrados dentro dos tratamentos 
ficará artificialmente inflada pela diferença entre os materiais, 
o que diminuirá o poder de discriminação na comparação 
dos tratamentos. Para evitar esse aumento artificial, serão 
considerados na análise os blocos, que representam os mate-
riais metálicos. Dessa forma, a ANOVA passará a ter uma fonte 
de variação a mais que a ANOVA da Seção 2.4, destinada aos 
blocos. A comparação dos tratamentos será realizada dentro 
de cada bloco. Portanto, dentro dos blocos (materiais) haverá 
uma homogeneidade maior entre as unidades experimentais, 
melhorando assim a qualidade do teste dos tratamentos.
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Ao se fazer Yij = a profundidade da depressão do i-ésimo tra-
tamento do j-ésimo bloco, i= 1,2,3,4; j=1,2,3,4 e  µi = a média do 
tratamento i, ter-se-á aqui as seguintes hipóteses:

H0: µ1=µ2=µ3=µ4

H1: pelo menos uma das igualdades não se verifica.

Cálculo das somas de quadrados para a tabela da ANOVA:
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Assim, a tabela da ANOVA pode ser escrita como a seguir:

Da tabela da distribuição F obter-se-á F(3;19;5%)=3,8625
< F ∗

c. Portanto, rejeitar-se-á H0, ou seja, rejeita-se a hipótese de 
que os tratamentos são iguais. Não se fará aqui, mas os testes 
de Scheffé e de Tukey devem ser realizados para se verificar 
onde estão as diferenças dois a dois.

Os comandos do R para a realização do Exemplo 2.3 encontram-se 
abaixo.

dureza<-c(9.3,9.4,9.2,9.7,9.4,9.3,9.4,9.6,9.6,9.8,9.5,10,10,9.9,9.7,10.2)

tipo<-factor(rep(1:4,times=4))

bloco<-factor(rep(1:4,each=4))

pontas.av<-aov(dureza~tipo+bloco)

anova(pontas.av)

Problemas

1) Um psicólogo estava interessado em verificar se a idade tinha 
relação com o tempo em que um indivíduo leva para reagir a certo 
estímulo. Para isso, observou o tempo de reação, em minutos, 
para alguns indivíduos de cinco idades diferentes, então obteve:
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Ao se basear nesses dados, é possível acreditar, ao nível de 
5%, que o tempo de reação do referido estímulo não varia 
com a idade?

2) Nas seguintes amostras aleatórias de classes sociais, 
consideradas com distribuição normal e com variância comum, 
teste a hipótese nula de que a “camaradagem” não varia com 
a classe social (escores mais altos indicam maior grau de 
camaradagem).
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3) Certo pesquisador se interessou por verificar a possível 
influência da idade sobre a habilidade de arranjar emprego. Para 
isso, então, extraiu amostras constituídas, respectivamente, de 
sujeitos velhos, de meia idade e de jovens. A todos deu o mesmo 
prazo (em dias) para encontrar emprego, obteve então:

Ao se basear nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 5%, 
que a idade tem influência sobre a capacidade de arranjar 
emprego?

4) Um único professor estava encarregado de lecionar 
três seções de um curso de estatística elementar, sendo uma 
às oito horas, outra às dez horas e a terceira às treze horas. 
Os estudantes das três classes foram submetidos a um mesmo 
exame final, com os seguintes resultados:
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Com base nesses dados, é possível afirmar, ao nível de 5%, que 
a questão dos horários acima não influi no aprendizado dos 
alunos desse curso de estatística elementar?

5) Pessoas de três grupos pertencentes às classes alta, 
média e baixa foram entrevistadas e solicitadas a indicar, numa 
escala de atitude, suas posições frente à concessão de mais 
direitos à mulher na sociedade. Os resultados foram os seguintes:

Classe alta: 10   12   9   9   10   10   6   12
Classe média: 5   10   6   6   5   4   3   9
Classe baixa: 5   5   6   4   5   6   7   4
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Tire as conclusões que os dados permitem, ao nível de 5%, tendo 
em mente que quanto maior o escore, mais favorável a atitude 
do entrevistado em relação ao tema.

6) Em um concurso, cinco juízes atribuíram notas sobre a 
qualidade de três tipos de cervejas das seguintes marcas: DUFF, 
BEBA e NOVA. As notas foram atribuídas de 0 a 100 (0=Ruim, 
100=Excelente). O objetivo desse estudo é determinar se existe 
diferença significativa na qualidade dos três tipos de cerveja. É 
possível que os juízes representem uma fonte de variabilidade, 
na qual é conveniente utilizar um planejamento aleatorizado por 
blocos. Na tabela abaixo são apresentados os resultados das ava-
liações. Faça uma análise usando α=0,05.

7) A empresa LIMPE é especializada na produção de 
detergentes para limpeza de cozinha e pretende lançar um novo 
produto no mercado. A empresa possui três novas propostas de 
detergente de limpeza. Para selecionar qual possui melhor eficácia, 
são realizados testes de laboratório, sendo que a realização destes é 
demorada e onerosa. O gerente da empresa só autoriza a realização 
de três análises ao dia, realizadas de segunda a quarta-feira, com 
resultados a serem apresentados até a quinta. O departamento de 
Engenharia de Produção propõe um planejamento aleatorizado, 
por blocos, para comparar a eficiência dos detergentes em retardar 
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o crescimento de bactérias, controlando o efeito do dia em que 
foi realizado o experimento, bem como a possível fonte de varia-
bilidade.  Na tabela abaixo são apresentados os resultados desse 
laboratório. Faça uma análise e use α=0,05.

8) O engenheiro de produção de uma determinada empresa 
especializada na fabricação de  cortiça para tampar garrafas de 
vinho está interessado em comparar a produtividade de três 
máquinas de marcas diferentes. A produtividade é medida pelo 
número de cortiças produzidas, por hora, em cada máquina. 
Ele possui quatro operários e decide fazer um planejamento 
aleatorizado por blocos para comparar a produtividade de 
cada máquina, controlando o efeito da habilidade dos seus 
operários. Na tabela abaixo, são apresentados os resultados. 
Faça uma análise e use α=0,05.



Capítulo 3

Comparação de duas populações 
através de métodos não paramétricos

Neste capítulo serão apresentados métodos que retratam algu-
mas situações vistas nos capítulos anteriores, porém sem a 
necessidade de assumir normalidade para a distribuição dos 
dados. Ou seja, esses métodos são particularmente úteis quando 
a suposição de normalidade dos dados não é satisfatória. Mais 
especificamente, serão apresentados métodos para a comparação 
de grupos dependentes e de grupos independentes, sem levar 
em consideração a distribuição dos dados.

3.1. Tipos de variáveis

As variáveis com as quais trabalhamos até agora se classificam 
como discretas ou contínuas, conforme observações feitas 
anteriormente. Essas variáveis apresentam, como possíveis 
realizações, números resultantes de contagem ou mensuração, 
respectivamente, e são, portanto, denominadas de variáveis 
quantitativas.

 Se, no entanto, as possíveis realizações de uma variável 
são qualidades ou atributos, como sexo, estado civil, status 
socioeconômico etc., então a denominamos qualitativa. Essas 
variáveis podem ser classificadas como qualitativa nominal 
ou ordinal, dependendo do caso em que não se possa fazer 
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nenhuma ordenação nas possíveis realizações ou quando exista 
certa ordem nesses resultados, respectivamente. Como exemplo, 
tem-se que “sexo” é uma variável nominal, enquanto “status 
socioeconômico” é ordinal.

Em resumo, então, tem-se o esquema seguinte:

3.2. Testes paramétricos e não paramétricos

Os testes até aqui realizados baseiam-se no fato das variáveis 
serem quantitativas, além da suposição da normalidade dos 
dados, o que os caracterizam como testes paramétricos.

Em muitos problemas práticos, no entanto, acontece que 
a variável em estudo é qualitativa ou, mesmo sendo quanti-
tativa, poderá não ser razoável a suposição de normalidade. 
Nesses casos, então, costuma-se recorrer aos chamados testes 
não paramétricos, que dispensam a suposição de normalidade 
dos dados, além de poderem ser usados nos casos em que a 
variável seja qualitativa.

Para uma avaliação dos testes não paramétricos, tem-se 
a definição do poder de um teste, que é a probabilidade com-
plementar a do erro tipo II, ou seja, é dado por:

P(rejeitar H0|H0 é falsa)         (3.1)

O que é, portanto, a probabilidade de uma decisão correta.
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Sabe-se que o poder varia de um teste para outro, sendo 
que os mais poderosos geralmente são os paramétricos. Esses, 
porém, apresentam a desvantagem de exigirem suposições que, 
na realidade, não são fáceis de serem satisfeitas. Por outro lado, 
apesar dos testes não paramétricos terem menos poder, estes, 
no entanto, exigem muito menos em termos de pré-requisitos.

Em resumo, recomenda-se um teste não paramétrico, 
para os casos em que os requisitos de um teste paramétrico 
não sejam satisfeitos.

3.3 O posto de uma observação

Uma boa parte dos testes não paramétricos não utiliza os valores 
observados, mas sim os seus “postos”. Porém, o “posto” de 
uma observação em um conjunto de n valores corresponde ao 
número que indica sua posição no conjunto ordenado. Se há 
empates (valores iguais), é considerado um posto médio. Ao se 
suporem, por exemplo, os valores já ordenados: 12,15,16 e 19, 
então seus postos serão dados por 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 
Se os valores, no entanto, fossem 12, 15, 16, 16, 16 e 19, então, 
nesse caso, os postos correspondentes seriam 1, 2, 4, 4, 4 e 6.

3.4 Teste de Wilcoxon com observações 
pareadas, para amostras pequenas

Considerem-se os pares de observações de uma caracterís-
tica, retiradas de duas populações. Ao se levarem em conta as 
diferenças destas nos referidos pares, de forma que se tenha 
interesse na hipótese:

H0: não há diferença entre essas populações, com relação 
à citada característica.

Ao se determinarem os postos dos valores positivos das 
diferenças, define-se a estatística:
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T+ = a soma dos postos das diferenças positivas 

Assim, quanto maior for o valor de T+, maior será a ten-
dência de se rejeitar H0. Ou seja, de acordo com a Tabela H do 
apêndice (SIEGEL; CASTELLAN, 2006), conclui-se que H0 deva 
ser rejeitada, quando P(T+ ≥ c), dada no corpo da Tabela H, for 
menor ou igual ao nível de significância considerado.

Observações: 

1) O N usado para consultar a tabela do teste de Wilcoxon 
corresponde ao total de pares menos o número dos que apre-
sentam diferença nula. Esse valor de N também deve ser menor 
ou igual a 15.

2) Ao se definir T- = a soma dos postos das diferenças 
negativas, tem-se que:

 T- = N(N+1)/2 – T+ .

Ao se considerarem, por exemplo, N=8 e um T+ observado 
igual a 34, então, num teste bilateral, H0 seria rejeitada ao nível 
de 2,5%. Para um teste unilateral, essa hipótese seria rejeitada 
ao nível de 2,0%.

Exemplo 3.1

Considere um psicólogo interessado em testar se a frequência a 
uma escola maternal tem algum efeito sobre a percepção social 
das crianças. Ele classifica a percepção através da atitude da 
criança em relação a um conjunto de figuras que ilustram uma 
diversidade de situações sociais. Para isso, formula um grupo 
padrão de perguntas sobre cada figura. Assim, pode ele obter 
um escore entre zero e cem, para cada criança. Para realizar o 
teste, o pesquisador selecionou oito pares de gêmeos idênticos 
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para servirem como indivíduos de suas observações. Escolheu ao 
acaso um gêmeo de cada par para frequentar a escola maternal 
em certo período. O outro gêmeo não frequentou a escola. Ao fim 
do período escolar, as 16 crianças foram submetidas ao teste de 
perceptividade social e obtiveram-se os seguintes resultados:

Ao se seguir o procedimento de fazer uma análise gráfica 
antes do procedimento estatístico, pode-se observar, através do 
gráfico seguinte, que a maioria das crianças, ou seja, seis dentre 
oito, possui escores de perceptividade maiores ao frequentar a 
escola, em comparação com o respectivo par que não frequentou. 
Deve-se chamar atenção ainda para o fato de que nos dois casos 
em que o escore foi maior para a criança que não frequentou 
a escola, este estava bastante próximo das que frequentaram. 
Assim, a análise gráfica sugere que a frequência à escola maternal 
altera o grau de perceptividade social da criança.
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Na construção desse gráfico foram utilizados os seguintes 
comandos do R:

Freq<-c(82,69,73,43,58,56,78,65)

N.Freq<-c(63,42,74,37,51,43,80,62)

plot(Freq,xlim=c(1,10),ylim=range(Freq,N.Freq),ylab=”Escoresde 
perceptividade”,xlab=”Par”,xaxp=c(1,8,7))

points(N.Freq,pch=16)   

legend(8.3,45,pch=c(1,16),legend=c(“Frequenta”,”Não 
Frequenta”))

De acordo com os dados acima, pode-se aceitar, ao nível 
de 5%, que a frequência à escola maternal não altera o grau de 
perceptividade social da criança?

Nesse caso, ter-se-á:

1) H0: não há diferença entre os graus de perceptividade 
social das crianças que ficam em casa e das que frequentam 
a escola.

H1: as crianças que frequentam a escola têm grau de 
perceptividade social diferente das que ficam em casa.
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2) Como as observações são pareadas, será usado o teste 
de Wilcoxon. Consequentemente, T+ (anteriormente definida) 
é a estatística do teste.

3) De acordo com os resultados, ter-se-á:

Obter-se-á T+

c
=33, como o valor observado de T+, para os 

dados da amostra.

Ao se consultar então a tabela do teste de Wilcoxon, com N=8, 
obtém-se P(T+ ≥ 33) = 0,0195, verificar-se-á que H0 deve ser rejei-
tada ao nível de 5%, ou seja, conclui-se que a frequência à escola 
maternal altera o grau de perceptividade social da criança.

Observação: para amostras cujo número de pares com diferença 
não nula é superior a 15 (N>15), usa-se aproximação normal. Isso 
porque é possível mostrar que a estatística T+ tem distribuição 
aproximadamente normal com média e variância, respectiva-
mente, 
aproximadamente normal com média e variância, respectiva-

 e . Ou seja:
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tem distribuição aproximadamente N(0,1). Nesses casos, portanto, 
para H0 verdadeira, a estatística do teste será dada por (3.2).

O comando do R para o teste de Wilcoxon com observações 
pareadas é:

wilcox.test(Freq,N.Freq,paired = TRUE)

3.5. Comparação de duas amostras 
de populações independentes

3.5.1. O teste de Fisher

Considere-se duas amostras de populações independentes, 
amostra 1 e amostra 2, sendo os elementos de cada uma delas 
variáveis de Bernoulli, isto é, variáveis que representam uma 
dicotomia do tipo “sucesso” ou “fracasso”. Os resultados dessas 
amostras apresentam-se em uma tabela de dupla entrada 2x2, 
da seguinte maneira:

A, B, C e D representam as frequências e N o total das observações 
nas duas amostras.
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Pretende-se, nesses casos, testar a hipótese H0: as duas 
populações têm a mesma proporção de “Sucesso”. Para isso, pode-
-se usar a Tabela I do apêndice (SIEGEL; CASTELLAN, 2006), que se 
aplica aos casos em que N ≤15. Aqui, no entanto, deve-se limitar 
ao uso do comando do R para a realização do teste de Fisher, e se 
fundamentar no resultado obtido para o p-valor do teste.

Observação: em disciplinas de inferência, que os alunos do Curso 
de Estatística cursarão mais adiante, será dada a definição do 
p-valor de um teste estatístico (ou nível descritivo do teste), que 
através do mesmo pode-se concluir sobre a hipótese nula, ou 
seja, com base no p-valor, pode-se também decidir pela rejeição 
ou não da hipótese H0. Ao se considerar um teste de hipótese 
com um nível de significância α, por exemplo, então a regra 
de decisão do teste consiste em rejeitar H0 quando o p-valor 
obtido for menor do que α.  

Exemplo 3.2

Certo pesquisador estava interessado em estudar as reações 
masculinas e femininas com relação à situação de cantar em 
público, tida como socialmente embaraçosa. Com essa fina-
lidade, sortearam-se para cantar individualmente algumas 
canções populares 15 homens e 12 mulheres, cuja “vocação” 
para cantores era apenas “razoável”. Diante de um grupo de 
peritos, cada sujeito foi analisado, com o objetivo de identificar 
se se sentia embaraçado ou não, quando cantava em público. 
Dessa forma, foram obtidos os seguintes resultados:
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De acordo, então, com esse experimento, pode-se con-
cluir, ao nível de 5%, que homens e mulheres são igualmente 
embaraçados quando cantam em público?

1) Ao se definirem PH e PM como as proporções de homens 
e mulheres, respectivamente, que ficam embaraçados quando 
cantam em público, então:

H0: PH = PM

H1: PH≠ PM

2) Como são duas amostras independentes de Bernoulli, 
então se deve aplicar o teste de Fisher.

Para definir a tabela desse exemplo no R, os comandos são:

n <- as.table(rbind(c(5,10), c(9,3))) 

dimnames(n) <- list(Sexo = c(“Masculino”, “Feminino”),

público = c(“Embaraçado”, “Desembaraçado”))

Dessa forma, o comando do R para realizar o teste de Fisher será:

fisher.test(n)

Ao se utilizar esse comando do R, obter-se-á como resul-
tado do teste o p-valor = 0,05424. Assim, não se rejeita H0 ao nível 
de 5%. Ou seja, para um nível de significância de 5%, conclui-se 
que homens e mulheres têm o mesmo nível de embaraço, quando 
cantam em público.



Métodos Básicos de Estatística

69

3.5.2. Teste de Wilcoxon da soma dos postos

Sejam duas amostras 1 e 2 de populações independentes, com 
tamanhos n1 e n2, respectivamente. Ao se atribuírem postos às 
observações das duas reunidas em um só grupo e fazer-se T = 
menor das somas desses postos entre as duas amostras, então 
a soma dos postos na outra amostra é dada por:

No caso das médias das duas amostras estarem próximas, 
é esperado que T seja aproximadamente igual a U. Ou seja, 
espera-se que as duas médias sejam diferentes quando T e U 
divirjam “de forma significativa”.

Ao se definirem µ1 e µ2 como as médias das populações 1 
e 2, respectivamente, então a hipótese a se considerar como de 
interesse é H0: µ1 = µ2. Essa hipótese é rejeitada em favor de H1: µ1 
≠ µ2 quando o valor observado de T ou de U for menor ou igual 
ao valor crítico wα da Tabela XI  do apêndice (MONTGOMERY; 
RUNGER, 2003), em que α = 0,05 ou α = 0,01. Para a alternativa H1: 
µ1< µ2, H0 é rejeitada se T ≤ wα. Por outro lado, no teste em que 
H1: µ1> µ2, rejeita-se H0 se U ≤ wα. Para esses testes unilaterais, os 
valores da Tabela XI correspondem aos níveis de significância 
de α = 0,025 e α = 0,005 

Exemplo 3.3

Um pesquisador se interessou em investigar os efeitos de uma 
droga tranquilizante sobre o tremor das mãos. Para isso, esco-
lheu 29 pacientes com o mesmo nível de tremor e, supondo que 
outros fatores não influem nesse problema, 14 deles tomaram 
a tal droga de forma integral, enquanto que aos outros 15 a 
referida droga foi dada simplesmente como calmante (isto é, em 

 (3.3)
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dose inofensiva). A tabela seguinte dá as notas dos pacientes, 
sendo que, quanto maior a nota, maior o tremor das mãos.

Ao se basear nesse experimento, pode-se afirmar, ao nível de 
5%, que a droga tomada de forma integral surte o mesmo efeito 
de quando tomada como calmante?

A análise do gráfico seguinte sugere que os pacientes que 
têm tratamento integral, via de regra, proporcionam resultados 
menores que aqueles que ingerem como calmante. Isso pode 
ser entendido quando se verifica que o quartil 1 do grupo que 
recebeu o tratamento calmante é maior que a mediana do 
grupo que recebeu o tratamento integral. De maneira análoga, 
constata-se que a mediana do grupo calmante é maior que o 
quartil 3 do grupo integral.
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Os comandos do R para construir esse gráfico são:

Integral<-c(53,39,63,36,47,58,44,38,59,36,42,43,46,46)

Calmante<-c(48,65,66,36,45,59,53,58,42,70,71,65,46,55,62)

Tratamento<-c(rep(c(“Integral”,”Calmante”),c(14,15)))

boxplot(c(Integral,Calmante)~Tratamento,ylab=”Nota dos 
pacientes”,xlab=”Tratamento”)

stripchart(c(Integral,Calmante)~Tratamento,method=”stack”,p-
ch=16,offset=.5,vertical=T,add=T)

A) Ao se definirem µ1 e µ2 como as médias das notas rela-
tivas ao tremor das mãos quando o paciente toma a droga, de 
forma integral e como calmante, respectivamente, tem-se as 
seguintes hipóteses:

H0: µ2 = µ1

H1: µ2≠ µ1
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Os dados das duas amostras reunidas em um só grupo, 
com os respectivos postos, são:

A soma dos postos da amostra dos pacientes que tomaram a 
droga na forma integral é:

T=2+2+4+5+6,5+8+9+12+12+14+16,5+19,5+21,5+24 = 156
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Logo, a soma dos postos dos pacientes que tomaram a droga 
como calmante é:

U = (15 + 14) (15 + 14 + 1)/2  - 156 = 279.

Dado α = 0,05, n1 = 15, n2 = 14, sendo esse teste bilateral, pela 
tabela VII obtém-se w0,05 = 164. Assim, como T <w0,05, rejeitamos 
H0 ao nível de 5%. Ou seja, há evidências de que a droga tomada 
na forma integral não surte o mesmo efeito de quando tomada 
como calmante.

Observação: nos casos em que n1 e n2 são maiores que 8, a 
distribuição de T pode ser aproximada por uma distribuição 
normal com média:

µT = n1(n1+ n2+1)/2

e variância:

σT
2 = n1n2(n1+ n2+1)/12.

Portanto, nesses casos, a estatística do teste é dada por:

(T - µT)/σT

cuja distribuição é uma N(0,1).

Nesse exemplo, o comando do R para o teste de Wilcoxon da 
Soma dos Postos é dado por:

wilcox.test(Integral,Calmante)

Problemas

1) Para avaliar os efeitos de certo tranquilizante, nove 
pacientes receberam uma nota que media o grau de ansiedade, 
antes e depois de ingeri-lo (as notas maiores indicam uma 
maior ansiedade).
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Pode-se então afirmar, ao nível de 1%, que esse tranqui-
lizante realmente diminui a ansiedade?

2) Uma amostra com 14 crianças de uma escola do ensino 
fundamental foi submetida a uma tarefa em grupo, cujo objetivo 
era tornar os alunos mais dependentes uns dos outros, no 
sentido de promover uma maior “harmonia grupal”. Foram 
obtidos os escores seguintes, cujos valores mais altos indicam 
maior “harmonia grupal”.
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Ao se basear nesses dados, pode-se afirmar, ao nível 
de 2,5%, que a referida tarefa surte o efeito desejado, ou seja, 
realmente promove maior “harmonia grupal”?

3) O trabalho de um concluinte de psicologia de certa 
universidade teve como objetivo comparar a ansiedade de 
indivíduos que são bem sucedidos num curso de piloto de uma 
aeronave, tipo EMB-326, com a ansiedade dos que são mal suce-
didos nesse curso. Empregou o teste de cores de “Luscher” 
para medir o nível de ansiedade. Para isso, foram convidados 
75 alunos, que iniciaram e concluíram com sucesso o curso de 
piloto da citada aeronave, e outros 75 alunos, que iniciaram e 
não concluíram o referido curso, obtendo:

Pode-se então concluir, ao nível de 5%, que os alunos bem 
sucedidos nesse curso de piloto têm o mesmo nível de ansiedade 
dos mal sucedidos?

4) Abaixo tem-se as médias de notas (entre zero e cinco) 
obtidas por 18 estudantes do 2º ano de certa universidade. 
Nove desses estudantes tinham plena liberdade para utilizar 
o automóvel durante o ano, enquanto os outros nove não 
tinham esse privilégio.
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Com automóvel: 1,9  1,5  3,3  2,3  2,9  2,8  2,2  2,1  1,7

Sem automóvel: 3,2  3,5  3,9  3,8  2,3  3,4  1,9  3,0  1,8

Ao nível de 1%, pode-se concluir que, nessa universidade, 
os alunos estão de acordo com a ideia de que a liberdade para 
usar carro é prejudicial ao desempenho acadêmico?

5) Duas pessoas, A e B, candidatas a um emprego, sub-
meteram-se a um teste que consistia em verificar o tempo, em 
segundos, gasto para completar cada uma de doze diferentes 
operações. Os resultados obtidos foram os seguintes:

É possível concluir, ao nível de 1%, que os candidatos são 
equivalentes quanto ao tempo gasto?

6) Um trabalho realizado por um aluno concluinte de 
Psicologia de uma universidade teve como objetivo verificar a 
hipótese de que homossexuais desenham primeiro a figura do 
sexo oposto, quando submetidos ao teste de Machover, que é 
utilizado para o registro de fatores emocionais. Investigou-se 
então uma amostra de 30 pessoas do sexo masculino, com idade 
entre 18 e 40 anos, sendo 15 heterossexuais e 15 homossexuais. 
Os resultados foram:
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Ao se basear nesses dados, pode-se aceitar, ao nível de 5%, 
que a proporção dos homossexuais masculinos que desenham 
primeiramente a figura do sexo oposto é superior a dos que 
desenham primeiro a figura do próprio sexo?

7) O experimento descrito a seguir foi planejado com a 
finalidade de comparar os efeitos de dois tipos de pílulas para 
dormir. Dez indivíduos que se dispuseram a participar do teste 
receberam, em noites diferentes, a pílula A e a pílula B. Na 
tabela abaixo está dado o número de horas adicionais de sono 
(obtido através da comparação com o número usual de horas 
de sono de cada participante), para cada uma das duas drogas.

Com base nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 5%, 
que existe alguma diferença entre as duas drogas, quanto ao 
número adicional de horas de sono?
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8) Um pesquisador teve interesse em detectar o que pen-
sam os adolescentes de certa cidade a respeito de sua própria 
sexualidade. Dentre outras questões, o pesquisador procurou 
saber se esses adolescentes eram favoráveis ou não à valori-
zação do prazer sexual sobre o amor. Entrevistou então 28 
adolescentes, sendo 14 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. 
Obteve então:

Ao se considerarem esses dados, é possível concluir, ao 
nível de 1%, que a proporção de adolescentes do sexo masculino 
da referida cidade que é favorável à valorização do prazer sexual 
sobre o amor é maior que a do sexo feminino?

9) Em certa cidade, um pesquisador interessou-se em 
verificar, em alunos do ensino médio, se havia alguma relação 
entre ser usuário de droga e o desejo de ingressar na universi-
dade. Para isso, escolheu uma amostra de 28 alunos do ensino 
médio, obtendo:

Com base nesses dados, pode-se aceitar, ao nível de 
5%, que os alunos do ensino médio, da referida cidade, que 
são usuários de droga têm o mesmo interesse de entrar na 
universidade que os alunos não usuários?
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10) Observaram-se 12 meninos de 4 anos e 12 meninas 
também de 4 anos durante duas sessões lúdicas de 15 minutos, 
classificando o modo de brincar de cada um, em ambos os 
períodos, conforme a incidência e o grau de agressividade. 
Foram obtidos os escores seguintes (quanto maior o escore, 
maior a agressividade):

Meninos  86  69  72  65  113  65  118  45  141  104  41  50

Meninas  55  40  22  58  16  7  9  16  26  36  20  15

Com base nesses dados, pode-se aceitar, ao nível de 5%, 
que meninos de 4 anos são mais agressivos que meninas com 
essa idade?





Capítulo 4
Comparação de k populações  

através de métodos não paramétricos

Do mesmo modo que no Capítulo 2, no qual se estendem proce-
dimentos vistos no Capítulo 1, neste capítulo serão apresentados 
testes não paramétricos que estendem os procedimentos vistos 
no Capítulo 3. Mais especificamente, serão abordadas situações 
de testes para mais de dois grupos, tanto no caso de observações 
independentes quanto emparelhadas.

4.1. O teste de Friedman (as populações são relacionadas)

De maneira análoga ao teste de Wilcoxon, em que as observa-
ções são emparelhadas, consideremos agora K amostras, de 
forma que os dados sejam expressos numa tabela com n linhas 
(o que corresponde ao número de observações por amostra) e 
K colunas. Em cada linha há um grupo de K elementos homo-
gêneos em todos os sentidos, exceto com relação ao fator que 
se pretende comparar.

Atribuindo-se postos aos elementos de cada linha separa-
damente e definindo-se Ri como a soma dos postos da i-ésima 
coluna, 1 ≤ i ≤ k, então a estatística para testar a hipótese nula 
de que não existem diferenças entre as k populações é dada por:
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cuja distribuição é aproximadamente qui-quadrado com k-1 
graus de liberdade. A regra de decisão desse teste consiste 
em rejeitar a hipótese nula quando o valor observado de Q for 
maior que o tabelado.

Exemplo 4.1

Para investigar a hipótese de que a hostilidade em crianças 
varia segundo o grau de violência a que se expunham ao 
assistirem a programas de televisão, 10 crianças foram expos-
tas a três diferentes níveis de violência televisionada, num 
programa que essencialmente era o mesmo quanto a todos 
os outros aspectos. Obtiveram então os seguintes escores de 
hostilidade (a escala vai de 20 a 60, de forma que, quanto mais 
alto o escore, maior a hostilidade):
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É possível então acreditar, ao nível de 5%, que a hostilidade 
das crianças é a mesma para os três níveis de violência?

A análise gráfica abaixo nos indica que, para a maioria das 
crianças, os escores mais altos de hostilidade estão atrelados 
aos níveis de violência a que essas crianças foram expostas. 
A seguir, verifica-se se essas diferenças são estatisticamente 
significantes. Chama-se a atenção aqui para o fato de que a 
comparação é realizada por criança devido à dependência entre 
os escores atribuídos a elas.

Para a obtenção desse gráfico, os comandos do R são:

Criança<-LETTERS[1:10]

Baixa<-c(23,41,36,28,39,25,38,40,45,29)

Intermediária<-c(30,45,35,29,41,28,46,47,46,34)

Alta<-c(32,43,39,35,47,27,51,49,42,38)

matplot(1:10,cbind(Baixa,Intermediária,Alta),ylab=”Escores de 
nível de violência”,xlab=”Crianças”,xaxt=”n”)

axis(1,1:10,Criança)

legend(0,53,legend=c(“1=Baixa”,”2=Intermediária”,”3=Al-
ta”),bty=”n”,text.col=c(1,2,3))
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Para realizar o teste estatístico, são definidas as seguintes 
hipóteses:

H0: A hostilidade das crianças é a mesma para os níveis 
de violência baixo, intermediário e alto.

H1: Pelo menos dois desses níveis de violência provocam 
distintas hostilidades nas crianças.

Atribuindo-se postos para as hostilidades, por criança, e 
somando os postos de cada um dos níveis de violência, obtém-se:

 

Assim,
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Dado α=5% e k-1=2, da tabela da Qui-quadrado, obtém-se o 
valor 5,99. Logo, como Qc é maior que esse valor, rejeita-se a hipótese 
de que a hostilidade das crianças é a mesma para os três níveis de 
violência. Isso significa, portanto, que a violência televisionada 
exerce influência sobre o comportamento hostil das crianças.

Observações:

1) No livro “Estatística não paramétrica para as ciências do 
comportamento”, de Siegel e Castellan (2006), a Tabela M dá as 
probabilidades exatas para esse teste, nos seguintes casos: para 
k=3 e 3≤ n ≤ 13, k=4 e 2≤ n ≤ 8 e quando k=5 e 3≤ n ≤5, sendo n o 
tamanho das amostras. Se, no entanto, k e/ou n forem maiores que 
os valores incluídos nessa tabela, então se usa a da qui-quadrado, 
de acordo com os procedimentos aqui citados.

2) Se ocorrerem empates em alguma linha da tabela 
na qual são expostos os dados, deve-se usar os postos médios, 
tal como no exemplo da seção 3.3.

Visto que “Baixa”, “Intermediária” e “Alta” foram as 
variáveis criadas acima para armazenar os dados de níveis de 
violência televisionada, então os comandos do R para realizar 
o teste de Friedman, nesse caso, são os seguintes:

library(stats)

n <- as.table(rbind(Baixa, Intermediária,Alta)) 

dimnames(n) <- list(Nviolencia = c(“Baixa”, “Intermediária”,“Alta”))

friedman.test(t(n))
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4.2 O teste de Kruskal-Wallis

Considerem-se agora K amostras de populações independentes, 
de forma que se pretenda testar a hipótese nula de que não 
existem diferenças entre essas populações. Para isso foram atri-
buídos postos a todos os elementos das k amostras combinadas, 
ou seja, ao se considerar que no total tem-se N observações, 
N=n1+n2+ ... +nk, sendo ni o tamanho da i-ésima amostra, então 
os postos irão de 1 a N, quando não existirem empates. Para 
os casos de observações empatadas, os postos relativos a esses 
elementos são substituídos pelo respectivo posto médio, de 
acordo com o exemplo da seção 3.3.

Ao se definir então Ri como a soma dos postos da i-ésima 
amostra, tem-se que a estatística desse teste, ao se supor H0 
verdadeira, é:

cuja distribuição se pode mostrar que é uma qui-quadrado com 
k-1 graus de liberdade, caso ni> 5, para todo 1 ≤ i ≤ k. A regra 
de decisão consiste em rejeitar a hipótese nula quando o valor 
calculado de H for maior que o tabelado.

Exemplo 4.2

Certo pesquisador estava interessado em verificar a influência 
do nível de instrução das mães sobre o grau de interesse destas 
pela educação de seus filhos. O grau de interesse pela instrução 
dos filhos foi medido pelo número de visitas espontâneas que 
cada uma das 44 mães pesquisadas fez à escola durante um ano 
letivo, e o nível de instrução foi classificado em ordem crescente 
de 1 a 4. Dessa forma, obteve-se:
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De acordo com esses dados, pode-se concluir, ao nível 
de 5%, que as frequências de visitas à escola diferem devido ao 
nível educacional materno?

Com base na análise gráfica seguinte, percebe-se que há 
uma interseção entre o número de visitas e o nível de instrução, 
não evidenciando, de um ponto de vista exploratório, diferença 
entre os níveis. Destaca-se ainda a presença de um ponto atípico 
para o nível 4, o que merece uma investigação do porquê dessa 
observação parecer diferente das demais no mesmo grupo.

Para esse gráfico, foram utilizados os seguintes comandos do R:
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Nível1<-c(4,3,0,7,1,2,0,3,5,1)

Nível2<-c(2,4,1,6,3,0,2,5,1,2,1)

Nível3<-c(2,0,4,3,8,0,5,2,1,7,6,5,1)

Nível4<-c(9,4,2,3,2,2,4,5,2,2,6)

N.visitas<-c(Nível1,Nível2,Nível3,Nível4)

Nível<-rep(c(“Nível1”,”Nível2”,”Nível3”,”Nível4”),c(length(Nível1
),length(Nível2),length(Nível3),length(Nível4)))

stripchart(N.visitas~Nível,vertical=T,ylab=”Número de 
visitas”,pch=c(1,2,3,4))

Dando continuidade às análises, atribui-se postos para os 
valores combinados nos quatro níveis de instrução e soma-se 
esses postos em cada um dos níveis. Então se obteve:
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Portanto:
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Ao se considerarem α=5% e k-1=3, da tabela da qui-qua-
drado, obtém-se 7,815. Como Hc é menor que esse valor, não 
se rejeita H0, ao nível de 5%. Ou seja, há evidências de que não 
existem diferenças nas frequências de visitas à escola por parte 
de mães com diferentes níveis educacionais.

Observação: A Tabela O do livro “Estatística não paramétrica 
para as ciências do comportamento”, de Siegele Castellan (2006),  
deve ser usada para os casos em que o tamanho de algumas 
das amostras seja menor ou igual a 5.

Dado que “Nível 1”, “Nível 2”, “Nível 3” e “Nível 4” foram 
as variáveis criadas, nesse exemplo, para armazenar os dados 
de número de visitas feitas pela mãe, então os comandos do R 
para realizar o teste de Kruskal-Wallis são os seguintes:

x = c(Nível1,Nível2,Nível3,Nível4)

g=factor(rep(1:4, c(10,11,13,11)),labels =  
c(“Nível 1”,”Nível 2”,”Nível 3”,”Nível 4”))

kruskal.test(x,g)

4.3 O teste qui-quadrado de associação

Será apresentada nesta seção uma abordagem para avaliar a 
existência ou não de associação entre variáveis qualitativas. As 
situações de aplicações desse teste são muito comuns nas mais 
diversas áreas do conhecimento.

Sejam k amostras de populações independentes, de forma 
que a hipótese nula a ser testada seja de que as K populações 
não diferem em relação às frequências de determinadas carac-
terísticas. Nesses casos, o resultado do experimento é dado 
numa tabela da forma:
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Considere-se fij a frequência observada da categoria i na popula-
ção j e N o total das observações. Em outras palavras, a hipótese 
nula do teste qui-quadrado de associação é definida como a não 
existência de associação (ou a independência) entre as variáveis, 
que são aqui representadas por “Populações” e “Categorias”.

A estatística desse teste, ao supor verdadeira a hipótese 
nula, é dada por:

cuja distribuição é uma qui-quadrado com (k-1)(r-1) graus de 
liberdade, em que Eij é a frequência esperada da categoria i, 
na população j. A definição de Eij é dada pelo produto dos dois 
respectivos totais marginais, dividido por N, conforme já men-
cionado em uma das observações do Capítulo 3. Nesse teste, 
também se rejeita a hipótese nula, quando o valor observado 
de 4.3 for maior que o tabelado.

Observação:

O teste qui-quadrado de associação, para K>2 e/ou r>2, 
é recomendado somente nos casos em que menos de 20% das 
caselas tenham frequência esperada inferior a 5. Além disso, é 
exigido que em nenhuma delas essa frequência seja menor que 1.
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Exemplo 4.3

Um pesquisador se interessou em investigar a relação entre 
“orientação política” e “permissividade na educação de crian-
ças”, em certo país em que a orientação política é classificada 
como conservadora, moderada e liberal. Pesquisou-se uma 
amostra de 32 conservadores, uma de 30 moderados e outra 
de 24 liberais. Obteve-se então:

Baseando-se nesses resultados, pode-se aceitar, ao nível 
de 5%, que no referido país a permissividade na educação de 
crianças independe da orientação política?

 As hipóteses aqui são as seguintes:

 H0: A permissividade na educação de crianças independe 
da orientação política.

 H1: Existe associação entre a permissividade na educação 
de crianças e a orientação política.

 Calculando-se as frequências esperadas, obtém-se:
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Os valores entre parênteses são as respectivas frequências 
esperadas. Ao se calcular 
Os valores entre parênteses são as respectivas frequências 

 para todas as caselas, obtém-se:

em que χc
2 é o valor calculado da estatística (4.3) para os dados 

amostrais.

Para α=5%, o valor da tabela da qui-quadrado, com (r-1)
(k-1)=4 graus de liberdade, é 9,49. Verifica-se assim que esse valor 
é maior que χc

2; consequentemente não se rejeita a hipótese de 
que no citado país a permissividade na educação de crianças 
independe da orientação política.

Nesse caso, os comandos do R para realizar o teste qui-
quadrado de associação são os seguintes:

Op=matrix(c(7,9,14,10,10,8,15,11,5),byrow=TRUE,3,3,
dimnames=list(c(“Permissivo”,”Moderado”,”Autoritário”), 
c(“Conservadores”,”Moderados”,“Liberais”)))

chisq.test(Op)

Problemas
1) Um grupo de médicos do departamento de Pediatria 

de uma universidade americana realizou um estudo sobre os 
possíveis efeitos do alcoolismo da mãe sobre o quociente de 
inteligência do filho. Para isso, observaram os filhos de 13 mães 
alcoólatras e de 45 não alcoólatras, desde o nascimento até os 
7 anos, ocasião em que obtiveram os QIs das crianças. Os dados 
estão na tabela abaixo:
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Pode-se então concluir, ao nível de 5%, que o QI das crianças 
independe da condição de alcoolismo ou não da mãe?

2) Um trabalho realizado num hospital psiquiátrico da 
cidade de Natal (RN) teve como objetivo comparar a proporção 
de internamentos em um ano de seca, e procedentes do interior 
do Estado, com a proporção desses internamentos num ano 
chuvoso. Para isso, foram usados os números de internamentos 
do referido hospital em 1978, ano considerado chuvoso, e de 
1980, considerado seco. Os dados foram:

Ao se basear nesses dados, pode-se acreditar, ao nível 
de 5%, que a procedência de internamentos nesse hospital 
independe do período ser chuvoso ou não?

3) No quadro seguinte estão as porcentagens de respostas 
num protocolo do teste de Rorschach, categorizada em três 
níveis: menor que 30%, entre 30% e 69% e maior ou igual a 70%. 
Os resultados obtidos são de uma amostra de 43 indivíduos 
diagnosticados como histéricos, de outra com 22 indivíduos 
obsessivos e de uma terceira amostra com 28 depressivos. 
Conforme a porcentagem de respostas apresentadas, a frequ-
ência de indivíduos em cada categoria foi registrada.
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Com base nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 1%, 
que o protocolo do teste de Rorschach independe dos indivíduos 
serem histéricos, obsessivos ou depressivos?

4) A seção de treinamento de uma empresa quer saber 
qual de três métodos de realizar certa tarefa é mais eficiente. 
Para isso, sorteou 10 pessoas e as submeteu aos três métodos, 
verificando os tempos gastos, em horas, na realização da referida 
tarefa, para cada um dos métodos. Os resultados obtidos foram:

Ao nível de 5%, quais seriam as conclusões sobre os métodos?
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5) Um psicólogo criou um novo teste de raciocínio abstrato 
e aplicou a cinco grupos de sujeitos nas quatro situações abaixo, 
sendo que em cada grupo os indivíduos tinham condições 
equivalentes de raciocínio abstrato.

Situações:

A) Instruções dadas oralmente, sem exercícios de treinamento;

B) Instruções dadas oralmente, com exercícios de treinamento;

C) Instruções dadas por escrito, com exercícios de treinamento;

D) Instruções dadas por escrito, sem exercícios de treinamento.

Aplicadas as provas, o referido psicólogo obteve os 
seguintes resultados:

Pode-se então concluir, ao nível de 10%, que as situações 
A, B, C e D produzem os mesmos resultados nesse teste?

6) Pesquisadores analisaram a variável “alienação política” 
entre três amostras de universitários de certo país: bachare-
landos em “profissões liberais”, “engenharia” e em “artes”. 
Cada amostra forneceu um grupo de escores, conforme abaixo 
indicado (quanto mais alto o escore, maior alienação).
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Com base nesses resultados, pode-se concluir, ao nível 
de 10%, que nesse país os universitários dos três cursos acima 
citados são igualmente alienados politicamente?

7) Um trabalho realizado num hospital psiquiátrico de 
uma capital nordestina procurou investigar qual a concepção 
de doença mental, vista pelos funcionários do referido hos-
pital. Essa concepção foi pesquisada de acordo com o nível 
salarial do funcionário. Para isso, foram selecionadas duas 
amostras: uma constituída por oito funcionários qualificados 
profissionalmente e recebendo maiores salários (acima de três 
salários mínimos) e outra por 39 funcionários sem qualificação 
profissional e com salários inferiores (no máximo um salário 
mínimo). Dentre outras questões, houve interesse em saber se 
os funcionários concordavam ou não que o doente mental é o 
único responsável por seu mal. Os resultados obtidos foram:
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Ao se basear nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 
5%, que as respostas dos funcionários desse hospital, dadas para 
a referida questão, não estão associadas com o nível salarial?

8) Um experimentador estava interessado em verificar 
o efeito diferencial de quatro tipos de influência social: poder 
de recompensa, poder de coerção, poder legítimo e poder de 
informação. Para isso, observou escores relativos à mudança 
de atitude, revelada por um grupo de cinco sujeitos que foram 
submetidos aos quatro tipos de influência social. Os resultados 
obtidos foram:

Ao se basear nesses dados, pode-se acreditar, ao nível 
de 5%, que os quatro tipos de influência social não provocam 
efeitos diferentes?

9. Os dados seguintes foram obtidos com o objetivo de 
verificar se o tipo de aborto (provocado ou não) não está associado 
ao tipo de união marital: civil e religiosa, só civil e só religiosa ou 
livre. Para isso, obteve-se uma amostra de mulheres que fizeram 
aborto, de cada um dos três tipos de união marital supracitados.



Com base nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 5%, 
que nesse país o tipo de aborto não está associado com o tipo 
de união marital?

10) Com relação ao problema 10 do Capítulo 1, pode-se 
concluir, ao nível de 5%, que não existe associação entre as 
características consideradas na pesquisa e o sexo do aluno?

11) Use o teste não paramétrico convenientemente e 
resolva os problemas 3 e 5 do Capítulo 2.





Capítulo 5

Testes sobre correlação

Neste capítulo serão vistos procedimentos para avaliar o grau 
de relação linear entre variáveis quantitativas, como também 
entre variáveis qualitativas ordinais. Este capítulo se difere 
do que foi apresentado na Seção 4.3, pois lá o procedimento se 
aplica quando as duas variáveis consideradas possuem escala 
do tipo qualitativa. 

5.1. Teste do coeficiente de correlação de Pearson

Considere-se agora o caso em que é necessário verificar se 
existe ou não correlação linear entre duas variáveis quantitati-
vas X e Y. Ou seja, a situação em que haja necessidade de testar:

sendo ρ(X,Y) o coeficiente de correlação linear entre X e Y.

Para a construção do teste acima precisamos da definição 
do coeficiente de correlação amostral de Pearson, que é dada por:
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sendo X1, X2,..., Xn e Y1, Y2...., Yn amostras aleatórias de X e Y, 
respectivamente.

A estatística desse teste, supondo H0 verdadeira, é:

cuja distribuição pode-se mostrar que é uma t de Student, com 
n-2 graus de liberdade.

Observação: mostra-se facilmente que (5.2) também pode ser 
dada por:

Dessa forma, os cálculos tornam-se menos trabalhosos.

Exemplo 5.1

Com o objetivo de verificar a existência ou não de cor-
relação linear entre o autoritarismo e as aspirações de status 
social, pesquisadores aplicaram a 12 estudantes universitários 
uma escala destinada a medir o autoritarismo e outra para 
medir as aspirações de status social. Obtiveram, então:
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Com base nesses resultados é possível afirmar, ao nível de 
5%, que existe correlação linear positiva entre o autoritarismo 
e as aspirações de status social?

Antes de proceder com o teste de hipóteses, vamos realizar uma 
análise gráfica (gráfico de dispersão) para se ter uma visualização 
do comportamento da relação das variáveis “Autoritarismo” e 
“Aspiração de Status Social”. Essa visualização é importante, pois 
permite ver padrões nos dados que a medida de correlação não 
nos fornece. Com isso, tem-se uma análise mais rica da relação 
entre as variáveis, com uma técnica complementando a outra.
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Os comandos do R desse gráfico são:
Estudante<-LETTERS[1:12]
Autoritarismo<-c(82,98,87,40,116,113,111,83,85,126,106,117)
Aspiração<-c(42,46,39,37,65,88,86,56,62,92,54,81)
plot(Autoritarismo,Aspiração)

Pode-se perceber no gráfico acima a sugestão de que 
há uma relação linear positiva entre as duas variáveis, o que 
indica que à medida que os valores de Autoritarismo aumen-
tam, os de Aspiração de status social tendem a aumentar. 
Em outras palavras, as variáveis evoluem no mesmo sentido. 
Chama-se a atenção para o fato de que o ponto correspondente 
ao estudante D possa vir a ser caracterizado como um valor 
atípico. Portanto, uma investigação mais aprofundada seria 
interessante para averiguar o porquê de esse indivíduo ter um 
padrão que parece ser diferenciado dos demais membros do 
estudo. Um fato que vale a pena destacar é que a correlação 
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de Pearson é sensível a valores atípicos. Assim, fica como 
exercício refazer esse procedimento de análise, com e sem a 
observação referente ao estudante D, e verificar o que acontece 
com a correlação e com o teste de hipóteses.

Ao se considerarem as variáveis aleatórias X e Y como “autorita-
rismo” e “aspirações de status social”, respectivamente, então:

1) As hipóteses do teste são:

H0:ρ(X,Y)=0

H1:ρ(X,Y)>0

2) Para H0 verdadeira, a estatística do teste é:

3) Ao se consultar a tabela da distribuição t de Student, 
com v=10 graus de liberdade e α=5%, obtém-se que o valor z, tal 
que P(t>z | v=10)=5%, é 1,812. Assim, a região crítica será dada por:

RC={y|y>1,812}

4) De acordo com os dados obtidos, ter-se-á:
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Assim, se for utilizado (5.4):

Logo:
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5) Como tc∈ RC, rejeita-se H0; isto é, há evidências de que 
existe correlação linear positiva entre o autoritarismo e as 
aspirações de status social.

Nesse exemplo, o comando do R para o teste do coeficiente 
de correlação de Pearson entre as variáveis “Autoritarismo” e 
“Aspirações de status social” é:

cor.test(Autoritarismo,Aspiração,method=”pearson”)

5.2. Teste do coeficiente de correlação de Spearman

Verifiquemos agora a existência ou não de correlação linear 
entre duas variáveis com classificação no mínimo ordinal. Ou 
seja, as variáveis consideradas a seguir são ou quantitativas ou 
qualitativas ordinais.

Para n ≥ 10, e ao se supor verdadeira a hipótese nula, isto 
é, que não existe correlação linear entre as variáveis, então, nesse 
caso, a estatística do teste é:

cuja distribuição também é uma t de Student com n-2 graus 
de liberdade, sendo rs o coeficiente de correlação de postos de 
Spearman, que é dado por:

para di definido como a diferença entre os postos do i-ésimo 
par de observações das variáveis.



Métodos Básicos de Estatística

108

Observações:

1) Em caso de empates, usa-se os postos médios, de acordo 
com procedimentos anteriores.

2) Para 4 ≤ n ≤ 50, pode-se usar a Tabela Q do apêndice 
(SIEGEL; CASTELLAN, 2006). Para esses casos, rejeita-se H0 
quando o valor observado de rs for maior ou igual ao tabelado.

Exemplo 5.2

Com o objetivo de verificar a existência ou não de corre-
lação entre o fato de um indivíduo ceder a pressões grupais e 
o grau de aspirações de status social, pesquisadores submete-
ram cada um dos 12 estudantes do exemplo 5.1 a 12 diferentes 
pressões grupais, e verificou-se o número de vezes que cada 
um cedeu. Os resultados obtidos foram:



Métodos Básicos de Estatística

109

Pode-se então concluir, ao nível de 5%, que existe corre-
lação linear entre o fato do indivíduo ceder às pressões grupais 
e o grau de aspirações de status social?

De maneira análoga ao Exemplo 5.1, iniciamos a análise 
com um gráfico de dispersão.

Para esse gráfico, os comandos do R são:
Aspiração<-c(42,46,39,37,65,88,86,56,62,92,54,81)
Pressão<-c(0,0,1,1,3,4,5,6,7,8,8,12)
plot(Pressão,Aspiração)

Aqui também se percebe que possivelmente há uma relação 
linear positiva entre a variável “número de vezes que o aluno cede 
às pressões grupais” e a variável “aspirações de status sociais”. 
Porém, diferentemente do Exemplo 5.1, não há indicativo de pontos 
atípicos. O teste a seguir revelará se a correlação positiva sugerida 
pelo gráfico de dispersão é estatisticamente diferente de zero.

Ao se considerarem as variáveis X=número de vezes 
que o aluno cede às pressões grupais e Y=aspirações de status 
social, então:
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1) Nesse caso, o teste é bilateral, ou seja:

H0:ρ(X,Y)=0

H1:ρ(X,Y)≠0

2) A estatística do teste, ao se supor H0 verdadeira, é:

3) Pela tabela da distribuição t de Student, com v=10 
graus de liberdade e α=5%, obtém-se que o valor z, tal que 
P(-z<t<z|v=10)=5%, é 2,228. Logo, a região crítica é a seguinte:

RC={Y|Y<-2,228 ou Y>2,228}

4) Ao se atribuírem postos aos valores obtidos, ter-se-á:
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Assim, por (5.6):

Portanto:

5) Como tc∈ RC, rejeita-se H0; ou seja, pode-se acreditar 
que existe correlação entre o fato de um indivíduo ceder às 
pressões grupais e o grau de status social.

Nesse exemplo, o comando do R para o teste do coeficiente de 
correlação de Spearman entre as variáveis “Número de vezes 
que o aluno cede às pressões grupais” e “Aspirações de status 
social” é:

cor.test(Pressão,Aspiração,method=”spearman”)

Problemas
1) Sejam as variáveis X=número de anos completos de 

frequência à escola atingidos pelo pai e Y=número de anos 
de frequência à escola completados pelo respectivo filho. Os 
dados da tabela abaixo representam essa relação numa amostra 
aleatória de sete respondentes.

111
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Ao se basear nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 
1%, que existe correlação linear positiva entre X e Y?

2) Num teste psicológico, dois candidatos ordenaram 10 
cores segundo suas preferências pessoais. De acordo com os 
resultados abaixo indicados, pode-se concluir, ao nível de 1%, que 
existe correlação linear entre as preferências dos candidatos?

 

3) Sejam as variáveis aleatórias X= aptidão para a área 
escolhida pelo aluno novato de certo curso universitário e Y= 
média obtida pelo aluno no final do primeiro ano de curso. 
Considere-se que para uma amostra de 20 alunos novatos foi 
obtido o coeficiente de correlação de Pearson, entre essas vari-
áveis, igual a 0,24, pode-se afirmar, ao nível de 5%, que existe 
correlação linear entre X e Y?

4) Em certa universidade, um pesquisador estava inte-
ressado em verificar a correlação entre as variáveis X= posição 
acadêmica e Y= QI do aluno. Para isso, ordenou 10 alunos (do 
pior para o melhor) e obteve seus QIs:
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Ao nível de 5%, pode-se concluir que existe correlação 
positiva entre a posição acadêmica do aluno e seu QI?

5) Para verificar a correlação entre as variáveis X= anos 
completos de frequência à escola e Y= número de reprovações 
durante a vida escolar, foram entrevistados 10 indivíduos de 
certa comunidade. Obteve-se então:

113
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Com base nesses dados, pode-se concluir, ao nível de 1%, 
que existe correlação linear entre X e Y?

6) Para verificar a correlação entre as variáveis aleatórias 
X= nível de participação voluntária em associações e Y= número 
de amigos íntimos, um pesquisador consultou uma amostra 
aleatória de 10 indivíduos, cujos resultados estão na tabela 
seguinte. Os valores para X foram ordenados do menor para o 
maior de acordo com a participação voluntária em associações.

Pode-se então concluir, ao nível de 5%, que existe corre-
lação entre X e Y?



Respostas dos problemas

Capítulo 1
1.

a) Sim. b) Sim.

2.

a) Sim. b) Não.

3.

Não.

4.

a) Não. b) Sim.

5.

Não.

6.

a) Sim. b) Sim.

7.

Sim.

8.

a) Não. b) Sim.

9.

Não.

10.

Não.

11.

Sim.



12.

Não.

Capítulo 2
1.

Não.

2.

Não se rejeita a hipótese nula.

3.

Sim.

4.

Não.

5.

Conclui-se que as três classes não têm a mesma posição.

Capítulo 3
1. 

Não.

2. 

Sim.   

3. 

Sim.

4. 

Não.

5. 

Sim.



6. 

Não.   

7. 

Sim.  

8. 

Não.   

9. 

Sim.    

10. 

Sim.

Capítulo 4
1.

Não.

2. 

Não.

3. 

Não.

4. 

Conclui-se que pelo menos dois dos métodos são diferentes.

5.

Não. 

6. 

Sim.   

7. 



Sim. 

8. 

Sim.   

9. 

Não.   

10. 

Sim

Capítulo 5
1.

Sim.  

2. 

Não.   

3. 

Não.   

4. 

Sim.   

5. 

Sim.   

6. 

Sim.
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