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1. INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA UMA PROPORÇÃO 

1.1. ASSINTÓTICO 

1.1.1. ASSINTÓTICO SIMPLES 

1.1.1.1.BILATERAL 

 

 

EXEMPLO 1 

Um geneticista irá investigar o polimorfismo de um 

gene em determinada população. Deseja-se estimar a 

proporção de certo genótipo. Pelo menos quantas pessoas 

precisarão ser testadas para que se crie um intervalo com 

nível de confiança de 99% e margem de erro de ±2%? 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

> one.prop.ci.ss(0.02, p = 0.5, conf = 0.99) 

 Results for Two-Sided Confidence Intervals for One 

Proportion  

 confidence level = 0.99  sample size = 4147  p = 0.5  N = 

Infinite  

NA INTERNET 

 Na caixa “margem de erro”, inserimos 0.02; na caixa 

proporção (estimativa)”, inserimos 0.5; na caixa “nível de 

confiança”, inserimos 0.99; deixamos desmarcadas as opções 

“intervalo unilateral”, “correção de continuidade” e 

“correção para população finita” (v. Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

O tamanho amostral necessário é 4147. No software PASS 

14.0.2, o mesmo resultado é obtido ao selecionar a fórmula 

“Simple Asymptotic” dentro do procedimento “Confidence 

Intervals for One Proportion”. 
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Figura: Saída do programa PASS. 

 

 

 

 
2. TESTES DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO 

2.1. APROXIMAÇÃO ASSINTÓTICA 

2.1.1. APROXIMAÇÃO ASSINTÓTICA SIMPLES 

2.1.1.1. BILATERAL 

 

 

 

EXEMPLO 2 

 

Suponha que desejemos estimar um tamanho de amostra 

para testar a hipótese de que homens adultos, filhos de pais ou 

avós calvos, tenham maior risco de desenvolver calvície também. 

Suponha, ainda, que a prevalência de calvície masculina na 

população geral (p0) seja igual a 0,1 e que entre filhos homens 

de pais ou avós calvos esta proporção (p1) seja de 0,2.Quantos 

homens com histórico familiar de calvície devem ser avaliados 

para verificar se realmente p1 é duas vezes maior que 

p0?Considere as condiçõesα=0,05e poder90%. 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 
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> one.prop.test.ss(p0 = 0.1, p1 = 0.2, power = 0.9, 

sig.level = 0.05, two.sided = FALSE) 

Results for One-Sided Test for One Proportion 

power = 0.9  significance level = 0.05  p0 = 0.1 p1 = 0.2  

sample size = 102 

NA INTERNET 

Na caixa “proporção (hipótese nula)”, inserimos 0.1; 

na caixa “proporção (hipótese alternativa)”, inserimos 0.2; 

na caixa “alfa”, inserimos 0.05; na caixa “poder”, 

inserimos 0.9;deixamos desmarcadas as opções “teste 

bilateral” e “correção de continuidade”(v. Figura 11). 

O tamanho amostral necessário é 102.A Figura 12 mostra 

a saída do software PASS 14.0.4, em que o mesmo resultado é 

obtido ao selecionar as opções “Normal Approximation”, “Z 

test using S(P0)” e “One-Sided” dentro do procedimento 

“Tests for One Proportion”. 

 

 

 
Figura 2 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 
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Figura: Saída do programa PASS. 
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3. TESTES DE HIPÓTESE PARA DUAS PROPORÇÕES 

3.1. APROXIMAÇÃO ASSINTÓTICA 

3.1.1. APROXIMAÇÃO ASSINTÓTICA SIMPLES 

3.1.1.1. BILATERAL 

3.1.1.2. UNILATERAL 

3.1.1.2.1. UNILATERAL SUPERIOR 

3.1.1.2.2. UNILATERAL INFERIOR 

 

 

EXEMPLO 3 

Um engenheiro desejacomparar a tolerância térmica 

dostransístores fabricados por duas empresas. Após submetê-

los a elevadas temperaturas, ele testa cada um para 

determinar se aindafunciona. A hipótese estatística é de 

que, após o desafio de temperatura, a proporção de peças 

funcionais da companhia 1 é pelo menos tão grande quanto a 

proporção de peças funcionais da companhia 2. Conhecimento 

a priori indica que taxa mínima de sucesso para qualquer 

uma das empresas é 70%. Por razões práticas, a diferença 

entre as taxas de sucesso deve ser de no mínimo 10% para 

que as duas populações sejam consideradas distintas. As 

probabilidades de erro tipo 1 e tipo 2 também foram fixadas 

em 10%. 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

>two.prop.test.ss(p1 = 0.7, p2 = 0.8, power = 0.9, 

sig.level = 0.1, two.sided = FALSE) 

Results for One-Sided Test for Two Proportions 

power = 0.9  significance level = 0.1  p1 = 0.7 p2 = 

0.8sample 1 size = 245  sample 2 size = 245 

NA INTERNET 

Na caixa “proporção 1”, inserimos 0.7; na caixa 

“proporção 2”, inserimos 0.8; na caixa “alfa”, inserimos 

0.1; na caixa “poder”, inserimos 0.9; deixamos desmarcadas 

as opções “teste bilateral” e “correção de continuidade” 

(v. Figura 13). 

O tamanho amostral necessário é 245 (isto é, 245 

transístores provenientes da companhia 1 e 245 transístores 

provenientes da companhia 2).A Figura 14 mostra a saída do 

software PASS 14.0.4, em que um resultado próximo (244) é 

obtido ao selecionar as opções “Normal Approximation”, 

“One-Sided” e “Z-Test (Unpooled)” dentro do procedimento 

“Tests for Two Proportions”. 
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Figura 3 - Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

 

 
Figura: Saída do programa PASS. 
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4. INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA UMA MÉDIA 

4.1. DESVIO PADRÃO CONHECIDO 

4.1.1. BILATERAL 

 

EXEMPLO 4 

Deseja-se saber qual o tamanho amostral adequado para 

estimar o nível médio de triglicerídeos de determinada 

população. Sabe-se que o desvio padrão é de 12 mg/dL, mas a 

média é desconhecida. O erro tolerável é de 3 mg/dL, com 

95% de confiança. 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

> one.mean.z.ci.ss(3, 12, conf = 0.95, two.sided = TRUE) 

Results for Two-Sided Confidence Interval for One Mean 

(Known Standard Deviation)  

confidence level = 0.95  sample size = 62  standard 

deviation = 12  population size = Infinite 

NA INTERNET 

Na caixa “margem de erro”, inserimos 3; na caixa 

“desvio padrão”, inserimos 12; na caixa “nível de 

confiança”, inserimos 0.95; marcamos a opção “desvio padrão 

conhecido”, deixando desmarcadas as opções “intervalo 

unilateral” e “correção parapopulação finita”(v. Figura 

13). 

O tamanho amostral necessário é 62. A figura 16 mostra 

a saída do software PASS 14.0.4, em que o mesmo resultado é 

obtido ao selecionar as opções “Two-Sided” e “Known 

Standard Deviation” dentro do procedimento “Confidence 

Intervals for One Mean”. 

 

 

 
Figura 4 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 
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Figura: Saída do programa PASS. 

 

5. TESTES DE HIPÓTESE PARA UMA MÉDIA 

5.1. TESTE Z 

5.1.1. BILATERAL 

5.1.2. UNILATERAL 

5.1.2.1. UNILATERAL SUPERIOR 

5.1.2.2. UNILATERAL INFERIOR 

 

EXEMPLO 5 

 Um pesquisador está estudando uma determinada 

população de crianças com hábitos alimentares distintos da 

população geral. Ele acredita que esse fator interfere nos 

níveis lipídicos do grupo. A hipótese do pesquisador é que 

a média da colesterolemia da população em estudo é maior 

que a da população geral, que tem médiaμ = 175mg/dL e σ = 

25mg/dL. Que tamanho a amostra deve ter para ele testar sua 

hipótese, aplicando um teste comα = 5%e poder 1–β = 

90%?Como ele não possuía dados prévios a respeito dos 

níveis séricos de colesterol da população investigada, 

conduziu um estudo piloto e encontrou x = 190 mg/dL, que 

utilizou para o cálculo do tamanho amostral. 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

> one.mean.z.test.ss(190 - 175, sd = 25, sig.level = 0.05, 

power = 0.9, two.sided = FALSE) 

Results for One-Sided Hypothesis Test for One Mean (Known 

Standard Deviation)  

significance level = 0.05  power = 0.9  sample size = 24  

standard deviation = 25 

NA INTERNET 

Na caixa “diferença”, inserimos 15; na caixa “desvio 

padrão”, inserimos 25; na caixa “alfa”, inserimos 0.05; na 
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caixa “poder”, inserimos 0.9; marcamos a opção “desvio 

padrão conhecido”, deixando desmarcada a opção “teste 

bilateral” (v. Figura 20). 

O tamanho amostral necessário é 24. A Figura 21 mostra 

a saída do software PASS 14.0.4, em que o mesmo resultado é 

obtido pelo procedimento “Tests for One Mean”. 

 
Figura 5 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

 

 
Figura: Saída do programa PASS. 

 

5.2. TESTE T 

5.2.1. BILATERAL 

 

 

EXEMPLO 6 

Uma amostra retirada de uma população indígena mostrou 

que o nível de colesterol no sangue periférico dessas 
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pessoas era em média igual a 159 mg/dL com desvio padrão de 

47,5 mg/dL. Tendo em vista que a média de colesterolemia na 

população brasileira é de 178 mg/dL, pergunta-se: qual o 

tamanho da amostra para confirmar essa diferença ao nível 

de alfa de 0,01, com poder de 0,85, em teste unilateral? 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

>one.mean.t.test.ss(159-178, sd = 47.5, sig.level = 0.01, 

power = 0.85, two.sided = FALSE) 

Results for One-Sided Hypothesis Test for One Mean (Unknown 

Standard Deviation) 

significance level = 0.01  power = 0.85  sample size = 74  

standard deviation (estimate) = 47.5 

NA INTERNET 

Na caixa “diferença”, inserimos -19; na caixa “desvio 

padrão”, inserimos 47.5; na caixa “alfa”, inserimos 0.01; 

na caixa “poder”, inserimos 0.85; deixamos desmarcadas as 

opções “teste bilateral” e “desvio padrão conhecido (v. 

Figura 22). 

O tamanho amostral necessário é 74.A Figura 23 mostra 

a saída do software PASS 14.0.4, em que o mesmo resultado é 

obtido pelo procedimento “Tests for One Mean”. 

 

 
Figura 6 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 
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Figura: Saída do programa PASS. 
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6. TESTES DE HIPÓTESE PARA DUAS MÉDIAS 

6.1. TESTE Z PARA DUAS AMOSTRAS INDEPENDENTES 

6.1.1. BILATERAL 

 

 

EXEMPLO 7 

Um experimento controlado está sendo elaborado 

paraestabelecer se há diferençasignificativa entre duas 

formulações de raçãono que se refere à produção médiadiária de 

leite de vacas de uma certa raça. Sabe-se da literatura que a 

produção média diária de leite dessa raça possui distribuição 

aproximadamente normal com desvio padrão igual a 5 litros. 

Decidiu-se que teste terá poder de 95% e nível de significância 

1%. A diferença mínima a ser detectada será 2 litros. Quantas 

vacas deverão ser submetidas a cada dieta? 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

>two.means.z.test.ss(2, sd1 = 5, sd2 = 5, sig.level = 0.01, 

power = 0.95, two.sided = TRUE) 

Results for Two-Sided Hypothesis Test for Two Means (Known 

Standard Deviations) 

significance level = 0.01  power = 0.95  sample 1 size = 

223  sample 2 size = 223  standard deviation 1 = 5  

standard deviation 2 = 5 

NA INTERNET 

Na caixa “diferença”, inserimos 2; na caixa “desvio 

padrão (população 1)”, inserimos 5; na caixa “desvio padrão 

(população 2)”, inserimos 5; na caixa “alfa”, inserimos 

0.01; na caixa “poder”, inserimos 0.95; marcamos as opções 

“teste bilateral” e “desvios padrão conhecidos” (v. Figura 

24). 

Deve haver 223 animais em cada grupo. A Figura 25 

mostra a saída do software PASS 14.0.4, ondeo mesmo 

resultado é obtido pelo procedimento “Two-Sample Z-Tests 

Allowing Unequal Variances (Enter Difference)”. 
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Figura 8 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

 

 

 
Figura: Saída do programa PASS. 
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6.2. TESTE T PARA DUAS AMOSTRAS INDEPENDENTES 

6.2.1. BILATERAL 

 

 

 

EXEMPLO 8 

Dados preliminares indicaram que o peso de recém-

nascidos de famílias de baixo nível socioeconômico é 

diferente do das crianças filhas de casais de elevado 

nívelsocioeconômico. As estatísticas mostraram o seguinte: 

médias 2950 g e 3240 g; desvios padrão 468 g e 470 g. 

Calcular o tamanho da amostra para testar essa possível 

diferença, em teste bilateral, ao nível alfa de 0,05 e 

poder de 0,9. 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

>two.means.t.test.ss(3240-2950, sd1 = 468, sd2 = 470, 

sig.level = 0.05, power = 0.9, two.sided = TRUE) 

Results for Two-Sided Hypothesis Test for Two Means 

(Unknown Standard Deviation) 

significance level = 0.05  power = 0.9  sample 1 size = 57  

sample 2 size = 57  standard deviation (estimate) = 469 

NA INTERNET 

Na caixa “diferença”, inserimos 290; na caixa “desvio 

padrão (população 1)”, inserimos 468; na caixa “desvio 

padrão (população 2)”, inserimos 470; na caixa “alfa”, 

inserimos 0.05; na caixa “poder”, inserimos 0.9; marcamos a 

opção “teste bilateral” e deixamos desmarcada a opção 

“desvios padrão conhecidos” (v. Figura 26). 

É necessário amostrar57 indivíduos de cada grupo. A 

Figura 27 mostra a saída do software PASS 14.0.4, em que um 

resultado próximo (56) é obtido pelo procedimento “Two-

Sample T-Tests Assuming Equal Variance (Enter Means)”. 

(Inseriu-se 469 na caixa de texto “Standard Deviation”.) 
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Figura 9 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

 

 

 
Figura: Saída do programa PASS. 
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7. INTERVALO DE CONFIANÇA PARA UMA VARIÂNCIA 

 

 

 

EXEMPLO 9 

Qual é o tamanho amostral necessário para estimar a 

variância de uma população normal, se o objetivo forobter 

um intervalo de 99% de confiançacom largura 8? Acredita-se 

que a variância esteja em torno de 10. 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

>one.var.ci.ss(8, 10, conf = 0.99) 

Results for Two-Sided Confidence Interval for One Variance 

confidence level = 0.99  confidence interval width = 8  

sample size = 95  variance (estimate) = 10  

NA INTERNET 

Na caixa “amplitude do intervalo”, inserimos 8; na 

caixa “variância (estimativa)”, inserimos 10 e na caixa 

“nível de confiança”, inserimos 0.99 (v. Figura 29). 

O tamanho amostral necessário é 95. A Figura 30 mostra 

a saída do software PASS 14.0.4, em que em que o mesmo 

resultado é obtido pelo procedimento “Confidence Intervals 

for One Variance using Variance”. 

 

 

 
Figura 10 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

 

 



18 

 

 
Figura: Saída do programa PASS. 

 

8. TESTE PARA CORRELAÇÃO LINEAR 

 

 

EXEMPLO 10 

Em um estudo realizado com determinada população na 

década de 60, testou-se a correlação entre os anos de 

estudo acadêmico de indivíduos e de seus respectivos pais, 

obtendo-se um coeficiente de correlação igual a 0,4. 

Décadas mais tarde, um pesquisador resolveu verificar se 

ainda existiria essa associação naquela mesma população. 

Quantos pares ele deverá selecionar, aleatoriamente, para 

testar sua hipótese, considerando o poder do teste igual a 

0,95 e alfa igual 0,01? 

DENTRO DO AMBIENTE R 

Após carregar o pacote easysamplesize, digitamos o 

comando abaixo. 

>corr.test.ss(0.4, power = 0.95, sig.level = 0.01, 

two.sided = FALSE) 

[1] 91 

NA INTERNET 

Na caixa “correlação (hipótese alternativa)”, 

inserimos 0.4; na caixa “alfa”, inserimos 0.01; na caixa 

“poder”, inserimos 0.95; deixamos desmarcada a opção “teste 

bilateral” (v. Figura 31). 

O tamanho amostral necessário é 91. A Figura 32 mostra 

a saída do software PASS 14.0.4, em que em que o mesmo 

resultado é obtido pelo procedimento “Pearson’s Correlation 

Tests”. 

 

 

 



19 

 

 
Figura 11 – Cálculo do tamanho amostral na aplicação web. 

 

 

 

 

 
Figura: Saída do programa PASS. 

 


