
Inferência a partir de duas 
amostras  
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População 1 População 2 

Média 1, DP 1, 
variancia 1 

Média 2, DP 2, 
variancia 2 
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 Sobre duas proporções 

Sobre duas médias, se as 
amostras são 

independentes 

Amostras emparelhadas 

Variação entre duas 
amostras 



 Deseja-se testar a diferença entre duas 
proporções de duas populações e o IC dessa 
diferença 

 Variaveis necessarias 𝑝 1, 𝑝 2, n1, n2, p1, p2 

 As 2 amostras são independentes 

 As 2 amostras são aleatorias simples 

 n1 e n2>30 ou tem distribuição normal 

 

1. Inferência para duas proporções 



Teste Ho: p1=p2 

I. Para duas proporções 

Sendo: 

Estimativas das proporções 
observadas 

x1 e x2 são as vezes que foram 
observados os eventos. 

𝑝 1
𝑝 2

 



Intervalo de confiança para p1-p2 



 Existe diferença no número de fatalidades com o uso 
de airbag (alfa=0.05)? 

Exemplo 





Rejeita H0 com confiança de 95% 

Por tanto há evidência de que o uso 
de airbag esta reduzindo a 
mortalidade por acidentes. 



INTERVALO DE CONFIANÇA 

Para 𝛼=0.05 , nossa confiança não será 95%, 
senão 90%, por ser um teste unilateral 



IC para proporções 

Para 1 amostra 

Com 90% de confiança o intervalo da 
diferença é -0.00323 a -0.000218 
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 Sobre duas proporções 

Sobre duas médias, se as 
amostras são 

independentes 

Amostras emparelhadas 

Variação entre duas 
amostras 



 Deseja-se testar a diferença entre duas médias de 
suas populações e o IC dessa diferença 

 Variaveis necessarias 𝑥 1, 𝑥 2, n1, n2, s1, s2, µ1, µ2 

 Caso 1. Quando σ1 e σ2 são conhecidas 

 Caso 2. Quando σ1 e σ2 são desconhecidas 

 As 2 amostras são independentes 

 As 2 amostras são aleatorias simples 

 n1 e n2>30 ou tem distribuição normal 

 

2. Inferencia para duas médias 



CASO 1. σ1 σ2 desconhecido 

Sendo:   𝜇1 − 𝜇2 = 0 



Exemplo. Quem fala mais H ou M? 

Como  𝜎1 e 𝜎2 são desconhecidos, assumiremos 
que elas são diferentes 

 
Bilateral 



0.025 0.025 



Outro método para calcular o t crítico 

t (gl=364.259; α/2=0.025) = 1.966 

Não rejeita H0 com 95% de confiança 

Não há evidência de que a média de palavras 
faladas seja diferente entre homens e mulheres 
 



Intervalo de confiança 
Para 1 amostra 

Com 95% de confiança a diferença de palavras faladas 
entre homens e mulheres é -2141.9 e 1048.9. 
Aqui o zero esta incluido, mostrando que  não há 
diferença 



CASO 2. σ1 σ2 conhecido e diferente 
(raro) 

Sendo:   𝜇1 − 𝜇2 = 0 

Intervalo de confiança 



 



Caso 3. Assumir que σ1 e σ2 são iguais 

Para intervalo de confiança 
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 Sobre duas proporções 

Sobre duas médias, se as 
amostras são 

independentes 

Amostras emparelhadas 

Variação entre duas 
amostras 



 Testar a diferença das médias de 
amostras dependentes e estimar o IC 

As amostras são simples aleatorias 

 n>30 ou tem distribuição normal 

 

 

Inferência para médias amostras 
dependentes 



 d = diferença de cada par de observações  

 𝑑  = média das diferenças das amostras 

 𝜇𝑑= média das diferenças da população 

 𝑠𝑑= desvio padrão das diferenças 

 n =número de pares de dados 

 

Variaveis 



O teste 

Intervalo de confiança 



 Testar que não há mudança entre setembro e abril com α=0.05 

Exemplo 



Gl=n-1=4, 
α/2=0.025 

Não rejeita H0 com confiança de 95% de confiança 
Não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese de 
que não há mudança da média  de peso entre setembro  e 
abril. 



IC com 95% de confiança 

Com 95% de confiança a diferença de peso entre set e 
abril esta entre  -2.8 e 3.2. Como o intervalo inclui 
zero, afirma-se que não há diferença entre os pesos.  
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 Sobre duas proporções 

Sobre duas médias, se as 
amostras são 

independentes 

Amostras emparelhadas 

Variação entre duas 
amostras 



 Testar 2 desvios padrões populacionais 

 As 2 amostras são independentes 

 As 2 amostras são aleatorias simples 

 Deve ter distribuição normal 

 s1
2 , s2

2 , n1, n2, σ1
2 e σ2

2
  



 Sendo s1
2 a maior das variancias  

 Os valores críticos serão achados pela distribuição de F 

 Utilizar a tabela F, olhando os graus de liberdade do 
numerador (n1-1) e denominador (n2-1) 

O teste 



Valores elevados de F indicam  que as 
variancias não são iguais 



Exemplo. Variança do peso de moedas em 2 

epocas é o mesmo? 





 

CALCULOS DE PROBABILIDADES E 
PERCENTIS VIA R 



Há evidencia suficiente para rejeitar 
a afirmação de que as variancias são 
iguais. 

Interpretação 



 Teste de levene-brown-forsythe (É mais 
robusto que F) 

 Transformação das variaveis 
 |x-mediana| 

 Aplicação do teste t para médias 

 O teste que compara médias compara as 
variâncias 

Outro método para comparar σ2 
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Trabalho 6 

Training look at the tip of the end, help to 
struggle until the end. The question is if you 
can see it. 
 
Tentar olhar o fim, ajuda a lutar até o fim. A questão é 
conseguir vê-la. 


