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Testes de Hipóteses 

 

Os problemas de inferência estatística tratados nas aulas anteriores podem ser 

enfocados de um ponto de vista um pouco diferente: ao invés de se construir 

intervalos de confiança para parâmetros de interesse, pode-se começar fazendo 

uma hipótese sobre um dado parâmetro de uma população e, então, usar testes 

estatísticos para verificar a margem de validade da hipótese. O exemplo a 

seguir ilustra esse método. 
 

Suponha que um médico tenha publicado um artigo afirmando que crianças de 

8 anos de idade que comem muita salada de folhas verdes têm uma melhora 

no seu desempenho de leitura.  

 

Para testar esta afirmação vamos supor, inicialmente, que se saiba que os 

escores em um teste de leitura da população de crianças de 8 anos de idade 

(cada uma com sua dieta usual) sejam distribuídos normalmente com um 

escore médio de 40 pontos e com um desvio padrão de 10 pontos (veja 

abaixo). 
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Suponha agora que seja tomada uma amostra de 20 crianças de 8 anos de 

idade e que todas elas passem por um período em que suas refeições (almoço e 

jantar) tenham uma importante participação de saladas de folhas verdes. Elas 

continuam a comer os demais alimentos, necessários para seu 

desenvolvimento, mas a porcentagem de folhas verdes em sua dieta é 

fortemente aumentada durante o período do experimento. Como este é um 

exemplo fictício, não importa aqui a duração do período e nem qual a 

porcentagem de folhas verdes no total de calorias ingeridas. 

 

Após esse período as crianças são submetidas ao mesmo teste de leitura e a 

média dos seus escores é de 47=x  com um desvio padrão de s = 8. 

 

O problema agora passa a ser: é possível decidir, com base no resultado deste 

experimento, que comer muita salada de folhas verdes realmente aumenta o 

desempenho de leitura de crianças de 8 anos de idade? 

 

Para fazer isso, vamos formular o que se chama de hipótese nula, denominada 

por H0. A hipótese nula para este problema é a seguinte: 
 

H0: Comer muita salada de folhas verdes não causa qualquer alteração no 

desempenho de leitura de crianças de 8 anos de idade.  

 

Se esta hipótese estiver correta, o conjunto de 20 crianças que passou pelo 

teste de ficar um período comendo muita salada de folhas verdes é apenas 

mais uma amostra (com n = 20) retirada da população normal de crianças de 8 

anos de idade. 
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A hipótese contrária à hipótese nula é chamada de hipótese alternativa e é 

representada por H1: 

 

H1: Comer muita salada de folhas verdes aumenta o desempenho de leitura de 

crianças de 8 anos de idade.  

 

Se esta hipótese estiver correta, o conjunto de 20 crianças que passou pelo 

teste de ficar um período comendo muita salada de folhas verdes é, de fato, 

uma amostra (com n = 20) retirada de uma população diferente da primeira: a 

população de crianças de crianças de 8 anos de idade que têm o seu 

desempenho de leitura aumentado por comer muita salada de folhas verdes. 

 

As duas figuras abaixo ilustram o dois cenários possíveis: aquele caso a 

hipótese nula seja verdadeira e aquele caso a hipótese alternativa seja 

verdadeira. 
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Podemos sintetizar as duas hipóteses por: 

H0: µ = 40 pontos 

H1: µ > 40 pontos 
 

O procedimento usado em testes de hipóteses em estatística é considerar que a 

hipótese nula é verdadeira e confrontar as conseqüências disso em comparação 

com as evidências empíricas. Caso os resultados empíricos sejam muito pouco 

prováveis sob a hipótese nula, assume-se que é a hipótese nula que deve estar 

errada e aceita-se a hipótese alternativa como a mais provável para explicar as 

evidências empíricas. 

 

Caso H0 seja verdadeira, o que se sabe sobre a população de crianças de 8 

anos (que os seus escores são distribuídos normalmente com média igual a 40 

pontos e desvio padrão igual a 10 pontos) implica que a distribuição amostral 

das médias dos escores de amostras de n = 20 crianças retiradas dessa 

população é normal, com média 40== µµx  e 24,22010 === nx σσ . 

 

A figura abaixo ilustra esta situação, mostrando o posicionamento da média 

dos escores da amostra de 20 crianças. 
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Segundo o método dos testes de hipóteses, a pergunta que se faz para testar a 

hipótese nula é a seguinte: 
 

Qual a probabilidade de se obter um valor de x  mais distante da média 

40=xµ  do que 47 =x ? 

 

Graficamente, a resposta a esta pergunta é dada pela área pintada no gráfico 

abaixo, chamada de valor p. 

 
 

Para se calcular o valor p, basta transformar a distribuição normal do exemplo 

para a distribuição normal padrão, obter o correspondente valor de z e calcular 

a área acima de z. 

.125,3
24,2

4047
=

−
=z . 
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Consultando uma tabela, vemos que a área à direita de z vale 0,0009. Portanto, 

o valor p é: 

p = 0,0009. 
 

Este resultado implica o seguinte: se o fato de as crianças comerem mais 

folhas verdes não causa qualquer alteração no seu desempenho de leitura, de 

maneira que a amostra de 20 crianças que comeram muitas folhas verdes 

possa ser considerada como uma amostra qualquer retirada da população 

normal de crianças, então, a probabilidade de que essa amostra tenha, ao 

acaso, um valor médio mais distante da média populacional do que 47 está 

distante de 40 é de 0,0009 (0,009%).  
 

Este é um valor muito baixo, o que indica que, ou se obteve uma amostra 

muito rara (algo difícil de se obter ao acaso), ou a hipótese nula é falsa e o 

escore médio das crianças é maior que 40. 
 

Face a estas duas possibilidades e ao valor extremamente baixo de p, decide-

se rejeitar a hipótese nula e se conclui que o escore médio no teste de leitura 

das crianças que comem muita salada de folhas verdes é maior que 40, ou seja, 

aceita-se a hipótese alternativa.  
 

É claro que é possível que se esteja errado e que o escore médio das crianças 

que comem muitas folhas verdes seja, de fato, igual a 40. Porém, devido ao 

baixíssimo valor p obtido a conclusão tomada parece ser a mais razoável. 
 

Suponhamos agora que, ao invés de um escore médio de 47 para amostra de 

20 crianças, o escore médio fosse igual a 42. Este também é um valor maior 

que 40, mas não tanto. Este caso está ilustrado abaixo.  
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Realizando os mesmos cálculos que os feitos para o caso anterior, obtemos 

agora um valor p = 0,19, ou 19%. 
 

Neste segundo caso, como p = 0,19 não é um valor desprezível o que se deve 

fazer é não rejeitar a hipótese nula. Note que isto não implica que se está 

aceitando a hipótese nula; apenas que não se possui evidências empíricas para 

provar que ela é falsa. Neste caso, a não rejeição da hipótese nula é a 

conclusão mais razoável a ser tomada. 
 

Nos dois exemplos dados, foi bem fácil recusar a hipótese nula quando p = 

0,0009 e foi bem fácil não recusá-la quando p = 0,19. Esta decisão não seria 

tão fácil se o valor p fosse alguma coisa intermediária, por exemplo, p = 0,09. 

É importante, então, definir um valor padrão de p para servir de corte entre 

rejeição ou não rejeição da hipótese nula. 
 

O valor de p mais comumente aceito em ciências sociais para servir de divisor 

entre rejeição e não rejeição de H0 é p = 0,05 (5%).  
 

Este valor de 0,05 é designado pela letra grega α e é chamado de nível de 

significância. Pode-se escolher um outro valor para α, como α = 0,1 ou 0,01, 

mas o mais aceito é α = 0,05. 
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Para α = 0,05, tem-se 5% de chances de errar quando rejeita a hipótese nula, 

pois 5% das amostras de 20 crianças retiradas aleatoriamente da população de 

crianças normais terá escore médio mais distante de 40 quanto a média da 

amostra. 
 

Resumindo: Após testar uma hipótese nula usando-se um nível de 

significância α = 0,05 existem duas possibilidades: (1) rejeita-se a hipótese 

nula se o valor p for menor que 0,05; ou (2) não se rejeita a hipótese nula se o 

valor p for maior que 0,05. No primeiro caso, há 5% de chances de se estar 

errado. No segundo caso não se pode dizer que a hipótese nula é verdadeira, 

mas apenas que não se pode provar que ela é falsa. 
 

Portanto, o teste de hipóteses é uma técnica mais satisfatória para se recusar 

hipóteses do que para aceitá-las. Mas isto já poderia ser esperado, pois sempre 

é mais fácil provar que uma teoria é errada do que provar que ela é certa.  
 

Pode-se cometer dois tipos de erro quando se toma uma decisão sobre uma 

hipótese. Pode-se rejeitar a hipótese quando ela é, de fato, verdadeira 

(chamado de erro de tipo I), ou pode-se aceitar a hipótese quando ela é, de 

fato, falsa (chamado de erro de tipo II). Isto está esquematizado na tabela 

abaixo: 
 

 Hipótese Verdadeira Hipótese Falsa 

Aceita-se a hipótese Ação correta Erro de tipo II 

Rejeita-se a hipótese Erro de tipo I Ação correta 

 

Para α = 0,05, a probabilidade de se cometer um erro de tipo I quando se 

rejeita uma hipótese nula é de 5%.  
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A probabilidade de se cometer um erro de tipo II quando se aceita uma 

hipótese nula é chamada de β. Ela é mais difícil de ser calculada e não será 

discutida aqui1. 

 

Testes unilaterais e bilaterais  
 

No exemplo dado anteriormente, estávamos interessados em saber se o escore 

médio das crianças que comem muita salada de folhas verdes é maior que 40 

pontos. O tipo de teste feito, que calculou apenas a área acima de 47, é 

chamado de teste unilateral.  
 

Há situações, no entanto, em que é mais apropriado fazer um teste do tipo 

chamado de bilateral. Por exemplo, vamos supor que se queira testar a 

hipótese de que comer muita salada de folhas verdes altera o desempenho de 

leitura de crianças, o que pode ser tanto uma melhora no desempenho como 

uma piora. Neste caso, a hipótese nula e a hipótese alternativa seriam: 

H0: µ = 40 

H1: µ ≠ 40 
 

Como agora existe a possibilidade de que comer muitas folhas verdes reduz o 

desempenho, além de poder aumentá-lo, o valor p é calculado como a 

probabilidade de que se obtenha um valor de x  maior que 47 ou menor que 33 

(que é 40 − 7). Ou seja, o valor p é a probabilidade de se obter um valor de x  

cujo módulo da sua separação em relação à média seja maior que a separação 

entre 47 e 40.  

                                                 
1 Veja, porém, o comentário no fim desta aula. 
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A figura abaixo ilustra o valor p para este caso. 

 

Note que, por simetria, o valor p é agora o dobro do anterior: p = 2x0,0009 = 

0,0018. Como ele é menor do que α = 0,05, rejeitamos a hipótese nula e 

aceitamos que µ ≠ 40. 

 

O primeiro caso dado é um exemplo de teste unilateral direito (também se diz 

unicaudal), pois a área sob a curva usada para se calcular o valor p está à 

direita da média. Caso a área usada para se calcular o valor p estivesse à 

esquerda da média, o teste seria chamado de unilateral esquerdo. No caso 

acima, em que se usam as duas áreas, o teste é chamado de bilateral (também 

se diz bicaudal). 
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Comentário: 

A figura abaixo sintetiza, do ponto de vista estatístico, o problema de se tomar 

uma decisão sobre algo. 

 
 

Supondo que a distribuição amostral da média seja normal, a hipótese nula 

(H0) nos dá um valor para a sua média ( xµ ). A partir deste valor médio e 

adotando-se um nível de significância, por exemplo, α = 0,05, pode-se 

determinar um valor de corte (um valor limite de x ) tal que a probabilidade 

de que um valor de x  mais distante da média do que este valor de corte ocorra 

seja de 5% (para evitar um congestionamento de elementos no desenho, 

considerou-se aqui apenas o caso unilateral à direita).  

 

Porém, caso a hipótese nula seja falsa e a média verdadeira tenha um valor 

diferente (indicada na figura pelo centro da distribuição amostral normal 

associada a H1), a manutenção de H0 quando o valor de x  ocorre antes do 

valor de corte causa um erro do tipo II cuja probabilidade é dada pela área 

indicada por β na figura. 
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Note que não é possível minimizar, ao mesmo tempo, as probabilidades dos 

dois tipos de erro. Se quisermos minimizar a probabilidade de se cometer um 

erro de tipo I, deslocando o valor de corte para a direita, aumenta-se a 

probabilidade de um erro de tipo II; se quisermos minimizar a probabilidade 

de um erro de tipo II, deslocando o valor de corte para a esquerda, aumenta-se 

a probabilidade de um erro de tipo I.  


