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PARTE 1 - ANOVA 

1. Foi avaliada a produtividade de cinco cultivares de tomate em toneladas por hectare. 

Debora Carina Verano H9205 Regional 

34 23 32 20 33 

35 27 30 22 35 

33 25 25 25 37 

 

a) Estimar a variância entre e dentro pelo método que utiliza apenas médias e variâncias 

b) Estimar a soma quadrados total, de tratamento e Erro pelo método que utiliza médias 

c) Estimar as somas de quadrados da questão b, pelo método que utiliza o fator de 

correção. 

d) Montar a tabela de análise da variância e testar se existe diferença entre as médias das 

cultivares. 

e) Interpretar os resultados 

f) Fazer o teste de médias de bonferroni? 

g) Qual ou quais cultivares foram mais produtivas estatisticamente? 

 

2. Foi avaliada a produtividade de cinco cultivares de tomate em toneladas por hectare. 

Bloco Debora Carina Verano H9205 Regional 

I 34 23 32 20 33 

II 35 27 30 22 35 

III 33 25 25 25 37 

 

a) Estimar a variância entre e dentro pelo método que utiliza médias e variâncias 

b) Estimar a soma quadrados total, de tratamento e Erro pelo método que utiliza médias 

c) Estimar as somas de quadrados da questão b, pelo método que utiliza o fator de 

correção. 

d) Montar a tabela de análise da variância e verificar a significância utilizando a tabela 

correspondente 

e) Interpretar os resultados 

f) Fazer o teste de médias de bonferroni? 

g) Qual ou quais cultivares foram mais produtivas estatísticamente? 
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PARTE 2 - TESTE DE COMPARAÇÃO MÚLTIPLA DE MÉDIAS 

3. A partir das análises da variância da questão 1, fazer os testes de comparação múltipla 
de médias (utilizando letras) de: 
a) Duncan 
b) Tukey 
c) SNK 
d) Scott e Knott (1974) 
 

4. A partir das análises da variância da questão 2, fazer os testes de comparação múltipla 
de médias (utilizando letras) de: 
a) Duncan 
b) Tukey 
c) SNK 
d) Scott e Knott (1974) 

PARTE 3 – ANOVA TWO-WAY 

5. Dados os seguintes resultados para verificar o efeito dos medicamentos ansiolíticos (M) 

(expressos em porcentagem de pessoas depressivas) e o sexo, no controle da ansiedade.  

Sexo M1 M2 M3 Controle 

Masculino 17 22 30 33 

 18 25 28 32 

 19 24 28 30 

     

Feminino 22 24 29 35 

 20 26 30 33 

 21 28 32 37 

 

a) Calcular as somas de quadrados necessárias para o ANOVA pelo método do fator de 

correção 

b) Montar a tabela ANOVA 

c) Verificar a significância dos efeitos 

d) Houve interação significativa? O que isto significa? 

e) Interprete as outras fontes de variação 

f) Utilizando o teste de Duncan comparar as médias (utilizar letras)  

g) Mostre qual ou quais dos medicamentos tiveram menor efeito significativo. 
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5. A seguir são apresentados os resultados de dois experimentos para avaliar o desempenho em 

t/ha de 4 genótipos de tomate (G) em duas safras (Inverno e verão) em terra firme de Manaus.  

Safra Bloco G1 G2 G3 Yoshimatsu 

Inverno I 17 22 30 33 

 II 18 25 28 32 

 III 19 24 28 30 

      

Verão I 22 24 29 35 

 II 20 26 30 33 

 III 21 28 32 37 

 

a) Fazer as ANOVAs das análises individuais 

b) Fazer a análise conjunta 

c) Segundo o critério de Pimentel Gomés seria válido ter feito a análise conjunta? 

d) Houve interação GxSafra significativa? O que isto significa? 

e) Interprete as outras fontes de variação 

f) Utilizando o teste de Tukey comparar as médias dos níveis de ambos fatores (utilizar as 

letras) 

 


