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Lista de Exercícios 4 

1) Os neonatologistas da Maternidade A sabem que a prevalência populacional de 
recém nascidos com baixo peso ao nascer é de 11%. No entanto, observando uma 
amostra dos nascimentos ocorridos durante um mês, notaram que 200 dos 1600 
bebês pesaram menos de 2.500g. Faça um teste, considerando o nível de 
significância igual a 5% para saber se a proporção de bebês com baixo peso ocorrida 
naquele mês é semelhante da proporção populacional. 

 
2) Sabendo que a prevalência de diabetes na população idosa no mundo é de 30%, 
pesquisadores de determinada Universidade coletaram uma amostra de 225 pessoas 
idosas, onde 54 delas tinham diagnóstico confirmado de diabetes. Considerando um 
nível de significância de 10%, faça um teste onde possa ser verificado se a 
prevalência encontrada na pesquisa é diferente da prevalência da população mundial.  

 
3) Determinado estudo de mercado mostrou que 63% das pessoas acreditam que as 
marcas dos próprios supermercados são tão boas quanto as marcas de renome 
nacional. Para investigar se esse resultado se aplica ao seu próprio produto, um 
determinado fabricante de amaciante de roupas (Marca A) entrevistou 162 
compradores e constatou que 81 pessoas acreditavam que os amaciantes do 
supermercado eram tão bons quanto os amaciantes da Marca A.  
Considerando um α = 1%, faça um teste para verificar se a proporção de satisfação 
encontrada pela pesquisa do fabricante da Marca A é menor que a proporção 
encontrada pelo estudo de mercado. Explique se o resultado da pesquisa deixou o 
fabricante de amaciantes satisfeito. 

 
 
4) Com base nas tabelas a seguir, verifique a associação entre as variáveis, 
realizando o Teste do Qui-Quadrado (nível de significância = 5%) e interprete o 
resultado (dica: utilize 100% na linha). 

   

 Tabela 1 - Resultados de casos de diagnóstico de pré-natal, segundo 
idade da mãe e a presença de aberração cromossômica. Local X, ano Y. 

 
Faixa Etária Aberração cromossômica Total 

Presente Ausente 

15 |-- 45 10 440 450 
45 e mais 50 450 500 

Total 60 890 950 
Fonte: Vieira, S. (adaptado)  
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Tabela 2. Número de partos realizados segundo tipo de parto e grupo 
 etário da mãe (adolescente). Local X, 2005 

 
Tipo de Parto Faixa Etária Total 

10 a 14 15 a 19 

Vaginal 48 452 500 
Cesário 12 88 100 

Total 60 540 600 
 

 
Tabela 3 - Pacientes com câncer de mama, segundo a faixa etária 
por ocasião do diagnóstico e sobrevida após três anos. 
 

Faixa Etária Sobrevida Total 
Sim Não 

< 50 anos 90 60 150 
50 a 70 anos 160 80 240 

Total 250 140 390 

 
 
Tabela 4 – Resultados de um estudo experimental com 53 pacientes, de 

 acordo com a administração de determinado tipo de droga e a mortalidade. 
 Hospital X, Ano Y. 

 
Droga Mortalidade Total 

Sim Não 

A 7 10 17 
B 30 6 36 

Total 37 16 53 

 
 
 

5) Desejando-se conhecer a média de consumo de carne em uma determinada 
população, selecionou-se uma amostra aleatória de 25 pessoas. Os resultados 
mostraram que, em média, os indivíduos consumiam 1.000 g/mês (desvio padrão de 
625 g). Teste a hipótese de que o consumo médio dessa população é diferente do 
esperado, que é 1.200 g/mês. (=1%) 
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6) A partir de uma amostra de 51 trabalhadores de unidades de terapia intensiva, 
verificou-se que a média da pressão arterial diastólica foi de 94,0 mmHg e desvio 
padrão de 9mmHg. Teste a hipótese de que a pressão diastólica média desses 
trabalhadores é diferente da pressão dos demais trabalhadores da área da saúde que 

é igual a 90mmHg. (=10%) 
 
 
 

7) A dona de uma rede de hospitais está preocupada com o nível de satisfação dos 
pacientes (medido em uma escala de 0 a 10 pontos). Uma pesquisa com 121 clientes 
aleatoriamente selecionadas indicou um nível médio de satisfação de 7,85 pontos. Se 
o nível médio na população estiver abaixo de 8 pontos, a dona do hospital prometeu 
demitir seu diretor. Sabendo que a variância do nível de satisfação da amostra é de 
2,25 pontos2, utilize o teste mais conservador e =1% para verificar se a dona do 
hospital irá mesmo demitir o diretor. 
 
 
 
8) Pesquisadores de determinada universidade compararam o ganho de peso diário 
de ratos Wistar com a administração de 2 tipos de dieta. Os resultados encontram-se 
no quadro a seguir: 
 

Grupo Tamanho da 
amostra 

Média de ganho de 
peso 

Desvio Padrão do 
ganho de peso 

A 10 16,08g/dia 0,88g/dia 
B 12 15,72g/dia 0,70g/dia 

 
Assumindo a normalidade dos dados, diga qual tipo de Teste-t utilizado pelos 
pesquisadores e qual foi a conclusão que os mesmos chegaram (=5%).  
(Fazer pelo openepi)  
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9) Faça o diagrama de dispersão, calcule o coeficiente de correlação e verifique se os 

mesmos são estatisticamente significativos (=5%) para as situações a seguir: 
 

a) Os dados da tabela a seguir 
mostram a relação entre o tempo 
de fumo (em anos) e a diminuição 
(em termos percentuais) da 
capacidade pulmonar em 10 
pacientes internados no Hospital 
H, com enfisema pulmonar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Considere os dados da tabela a 
seguir, referentes à um estudo 
que relacionou a temperatura 
média de 10 capitais brasileiras 
e a quantidade de cobertores 
por habitante. 

 
 

Tempo de Fumo 
(em anos)

(X)

Diminuição 
Capacidade 

Pulmonar - % 
(Y)

25,0 55,0
36,0 60,0
22,0 50,0
15,0 30,0
48,0 75,0
39,0 70,0
42,0 70,0
31,0 55,0
28,0 30,0
33,0 35,0

Cidades
Temperatura 
Média Anual

(X)

Quantidade de 
Cobertores por 
habitante (Y)

Cuiabá 31,0 1,3
Fortaleza 29,0 1,5

Belém 28,0 1,7
Recife 27,6 1,9

Rio de Janeiro 27,0 2,2
Brasilia 26,2 2,7

São Paulo 23,0 3,0
Florianópolis 20,0 3,2
Porto Alegre 19,0 3,7

Curitiba 17,0 4,1


