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II.	 Qual carreira voce deve escolher se seus escores (a) A media amostral 
de levanlamento de pesos e ceni.mica sao: Teste de Hip6teses e Significancia(b)	 A media de varias medias amostrais 

Levanlamento de pesos: escore 52 (c) 0 desvio padrao 
(media amostral =55, desvio padni.o =12) (d) 0 erro padrao	 4 Estatfstica 

Ceramica: escore 50 
(media amostral =58. desvio padrao =32) 

(a)	 Levanlamenlo de pesos 
(b)	 Ceni.mica 
(c)	 Qualquer uma das duas. pois ambas sao igual

menIe boas quando comparadas com suas 
respeclivas popula~iies 

(d)	 Nenhuma das duas, pois voce e lerrfvel em 
ambas 

12.	 Quais das frases a seguir sao verdadeiras quanto a 
estatislica inferencial? 

(a)	 Simplesmente descreve nossos dados 
(b)	 E usada para se oblerem conclusiies dos da

dos amostrais sobre popula~iies 

(c)	 Eusada para fazer a psicologia parecer cienti
fica 

(d)	 Eusada para se obterem conclusiies das popu
la~iies sobre amostras 

13.	 Se voce obtiver urn escore de 13 em urn ques
lionario sobre ansiedade e souber que a media 
populacional e desvio padrao sao 20 e 5. respecti
vamente. qual e 0 seu valor z? 

(a)	 -2.33 
(b)	 -1,4 
(c)	 1,33 
(d)	 0 

14.	 Se voce possui uma popula~ao de escores que lem 
uma dislribui~ao plana (nao-normal), enta~ a dis
tribui~ao de muilas medias amostrais sen!.: 

(a)	 Plana 
(b)	 Bimodal 
(c)	 Negalivamente assimetrica 
(d)	 Normal 

15.	 Qual das seguintes altemativas da a melhor esti
maliva da media populacional? 

Referencias 

16.	 Obtivemos urn desvio padrao de 42 e urn lamanho 
amostral de 16 para urn grupo de dados. Qual e 0 

erro padrao? 

(a)	 0.339 
(b)	 2.95 
(c)	 21.68 
(d)	 10.5 

17.	 Se voceconstituir looamostras de uma popula~ao 

e plolar lodas as medias como urn hislograma de 
freqiiencia. voce oblem: 

(a)	 A distribui~ao de medias 
(b)	 Uma distribui~ao assimetrica 
(c)	 A distribui~ao amostral 
(d)	 Nenhuma das respostas esta correIa 

18.	 Dado urn erro padrao de 5,2 com uma amostra de 
9, qual eo desvio padrao? 

(a)	 1.73 
(b)	 15.6 
(c)	 46.8 
(d)	 0,556 

19.	 Para qual das seguintes allemativas voce nao po
deria gerar intervalos de confian~a? 

(a)	 Uma media 
(b)	 Urn coeficienle de correla~ao 

(c)	 A diferen~a da media entre escores 
(d)	 Nenhuma das respostas esta correta 

20. Se voce tern	 uma popula~ao negalivamenle assi
metrica, qual e 0 formato da distribui~ao amostral 
das medias das amostras dessa popula~ao? 

(a)	 Negativamente assimetrica 
(b)	 Positivamente assimetrica 
(c)	 Normal 
(d)	 Nao e possivel saber 

BAKER, R. et al. Emotional processing and panic. Behaviour Research and Therapy v. 42. n. II. p. 
1271-87, November 2004. 

BECK, A. T., et al. An invenlory for measuring depression. Archives ofGeneral Psychiatry. v. 4. p. 
561-71. 1961. 

WALSH. J. J., UGUMBA-AGWUNOBI, G. Individual differences in statistics anlliety: the roles of 
perfeclionism. procrastination and trait anlliely. Personality and Individual Differences. v. 33. p. 
239-51. 2002. 

Panorama do capitulo 

No Capitulo 3, mostramos a voce 0 usa da inferencia estatistica. Neste capitulo. iremos urn 
pouco alem, a fim de explicar como podemos aplicar nosso conhecimento de probabilidades e 
distribui~6es amostrais para testar hipoteses estabelecidas em nossas pesquisas. Especificamente. 
explicaremos 0 seguinte: 

•	 a logica do teste de hipoteses 
•	 a significancia estatistica e como ela se relaciona com a probabilidade 
•	 como as distribui~6es de probabilidade formam as bases dos testes estatisticos 
•	 os problemas associados atomada de probabilidades como base para conclus6es (erros 

dos Tipos I e II) 
•	 as hipoteses unilaterais e bilaterais, e como se escolhe 0 teste apropriado 

4.1 Outra forma de aplicar probabilidades apesquisa: teste de hip6teses 

Suponha que estejamos interessados em examinar a rela~ao entre 0 numero de horas de 
estudo por semana e a nota de uma prova. Poderfamos, talvez, predizer que quanta maior 0 

numero de horas de estudo semanais, maior a nota na prova. Estabelecerfamos, assim, uma 
previsao a se testar pela realiza~ao de urn estudo. Neste estudo, sortearfamos aleatoriamente 
certo numero de estudantes, registrarfamos quantas horas por semana estudam e verifica
rfamos se estas horas estao relacionadas 11 nota da prova. De acordo com a previsao feita, 
esperarfamos que a popula~ao das notas se assemelhasse 11 ilustrada na Figura 4.1. Aqui voce 
pode verificar que existe uma tendencia indicando que, quando 0 mimero de horas de estudo 
aumenta, ocorre 0 mesmo com a nota. Vamos pressupor que isso ocorra com a popula~ao 

subjacente. Na realiza~ao de uma pesquisa, as amostras selecionadas podem nao constituir 
uma representa~ao acurada da popula~ao - eurn dos problemas enfrentados. No Capitulo 2, 
explicamos que, devido ao erro amostral, a amostra pode nao ser semelhante 11 popula~ao. A 
Figura 4.1 ilustra tres amostras retiradas da popula~ao apresentada na mesma figura. Voce 
deve notar que, mesmo existindo uma rela~ao positiva entre as duas variaveis na popula~ao, 

duas das amostras nao refletem isso. De fato, uma das amostras sugere urn relacionamento 
negativo entre as horas estudadas e 0 desempenho na prova (com 0 aumento das horas estu
dadas, 0 desempenho na prova piora). Outra amostra sugere que nao existe relacionamento 
algum entre as duas variaveis. A terceira amostra reproduz a popula~ao corretamente, su
gerindo urn relacionamento positivo entre as duas variaveis. Deve-se notar que, embora a 
popula~ao apresente urn relacionamento, a amostra constituida pode nao refleti-lo. 
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Amostras 

100 I (a) 

80 

~ 
!! 60
Q. 

00 
00

0
00 0 

0 00)::~ 
0 

10 20 30 40 50 60 70 
Popula~ao de escores Horas estudadas por semana~ 100 I ---, 

0 100 
rP I (b)

80 0 
0 80 

00'" ODD D 0> 0 '" 00e 60 o 0 e 600 00000o 0 o 0o 0c o00 '" 
Q. 

0 0 
-tj

0 
00 0 0 40 o 0
 

0
 
~ 40 

o 00z z
00 0
 

0
 
0 

2020 0 000 

00 0
 

0
 00 

"00
0 

I (c) 

01 I i 
0 

0 10 20 30 40 50 60 70 
0 10 20 30 40 50 60 70 Horas estudadas por semana
 

Horas estudadas por semana
 

o 
80 

o 
o 

e ~ 60 o 
Q. 

'" oc 40 
~ 00
0 
z 

20 o 
o 

o I I I gil I I I 
o 10 20 30 40 50 60 70 

Horas estudadas por semana 

~ de dispersao das possiveis amostras selecionadas de uma popula)ao com um Diagrama de dispersao das possiveis amostras selecionadas de uma popula)ao sem 
--- rela~ionamentopositivo entre 0 numero de horas de estudo e a nota na prova. relacionamento entre 0 numero de horas de estudo e a nota na prova. 

De uma olhada agora na Figura 4.2. Neste exemplo, nao existe relacionamento entre para a populaerao da Figura 4.1, teremos uma probabilidade maior de observar 0 padrao 

o numero de horas de estudo e a nota na prova da populaerao. Novamente, apresentamos da amostra (c) do que nas amostras (a) e (b), particularmente com valores de tamanho 
tres amostras. Uma vez mais, somente uma das amostras reflete acuradamente a popula de amostra razoavelmente grandes. Para a populaerao apresentada na Figura 4.2, teremos 
erao. 0 fato eque, devido ao erro amostral, as amostras que utilizamos podem nao refletir uma probabilidade maior de observar 0 padriio da amostra (b) do que nas amostras (a) e 
de forma fiel a populaerao de onde foram retiradas. Para cada populaerao que tivermos, (c). Voce precisa estar ciente de que, algumas vezes, devido ao erro amostral, obteremos 
cada urn dos padroes amostrais apresentados teni uma probabilidade maior ou menor de padroes nas amostras que nlio refletem de forma acurada a populaerao de oode as amostras 
ocorrer, e 0 valor desta probabilidade dependeni do tamanho da amostra utilizado. Assim, foram retiradas. 
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Padrao de valores na amostra 
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Diagrama de dispersao das possiveis populac;oes alternativas quando um 
relacionamento eobservado na amostra. 

Constitui urn dos problemas enfrentados quando conduzimos uma pesquisa 0 fato de 
nao sabennos qual e 0 padrao existente na popula!1ao de interesse. De fato, 0 motive de 
realizarmos a pesquisa e, em primeiro lugar, detenninar este padrao. Estamos tentando ob
ter conclus6es sobre a popula!1ao a partir das amostras. Essencialmente, estamos em uma 
situa!1ao semelhante 11 i1ustrada na Figura 4.3. Nesta figura, tudo 0 que esta acima da linha 
pontilhada tern a ver com 0 que observamos em nosso estudo, e tudo 0 que esta abaixo da 
linha e desconhecido. A partir do padrao que observamos na amostra, precisamos decidir 
sobre os possfveis padroes que refletem a popula<;ao; contudo, apresentamos apenas dois 
deles na figura. A partir da amostra, precisamos decidir acerca de como ea popula<;ao. Aqui 
utilizaremos testes estatfsticos inferenciais. Efetivamente, 0 que faremos eobservar 0 padrao 
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dos valores na amostra e verificar qual e0 mais provavel para a popula<;ao que a fomeceu. 
Assim, dado 0 padrao observado na amostra da Figura 4.3, podemos argumentar que 0 padrao 
na popula<;ao (b) emais plausfvel do que 0 apresentado em (a). Nas Figuras 4.1 e 4.2, contu
do, as amostras nao necessariamente refletem de fonna acurada a popula<;ao de onde foram 
retiradas. Assim, precisamos de algum meio para avaliar a probabilidade de que a amostra 
selecionada seja urn retrato tiel da popula<;ao. 

Os testes estatfsticos nos servirao de auxfJio nesta decisao, mas isso ocorre de uma forma 
nao de todo intuitiva. 0 que urn teste estatfstico faz edeterminar uma probabilidade, deno
minada de valor p. Este valor nos informa sobre a maior ou menor possibilidade de obtennos 
o resultado devido ao erro amostral caso nao exista relacionamento entre as variaveis da 
popula<;ao. Por exemplo, os valores p informarao a1frobabilidade de obtermos 0 padrao de 
valores na amostra da Figura 4.3 na popula<;ao (a). Se 0 padrao em nossa amostra ealtamente 
improvavel de ser obtido devido ao erro amostral na popula<;ao (a), entao concluiremos que 
provavelmente ea (b). Voce deve notar que esta probabilidade e, de fato, condicionada. Ea 
probabilidade de obtermos a nossa amostra se nao existir relacionamento entre as variaveis 
na popula<;ao. 

o teste de hip6teses evisto muitas vezes como uma competi<;ao entre duas hip6teses: 
entre a nossa hip6tese de pesquisa (de que existe rela<;ao entre as horas estudadas e a nota 
na prova) e outra afirma<;ao denominada de hipotese nula (de que nao existe relacionamento 
entre as duas variaveis). Assim, 0 processo de teste de hip6teses se assemelha a Figura 4.3. 
Precisamos decidir entre a popula<;ao (a) e (b). Nesta situa<;ao, a popula<;ao (a) representa a 
possibilidade de a hip6tese nula ser verdadeira, e a popula<;ao (b), de a hip6tese de pesquisa 
ser verdadeira. 0 teste estatfstico que utilizamos indica qual ea probabilidade de observar
mos 0 padrao de dados se a hip6tese nula for verdadeira. Na Figura 4.3, provavelmente 0 

padrao dos dados amostrais teria uma probabilidade bastante baixa de ocorrer como conse
qiiencia do erro amostral se os dados fossem retirados da popula<;ao (a), na qual nao existe 
urn relacionamento entre as duas variaveis. De fato, essa probabilidade emenor do que I em 
1000. Nesse caso, selia mais sensato conduir que os dados foram retirados de uma popula<;ao 
que seja identica 11 (b). 

Agora, vejamos 0 cenario representado pela Figura 4.4. Relembre que tudo 0 que esta 
acima da linha pontilhada consta em nosso estudo, e tudo 0 que esta abaixo da linha edes
conhecido. Aqui voce devem ser capaz de ver que a amostra parece sugerir a inexistencia 
de urn relacionamento aparente entre 0 numero de horas de estudo e a nota na prova. Intui
tivamente, esperariamos que esta amostra tivesse side retirada da popula<;ao (a) em vez da 
popula!11io (b). No entanto, apelando novamente para a Figura 4.1, voce deve ser capaz de 
ver que, mesmo quando nao existe relacionamento entre as duas variaveis na popula!1ao, 
temos a possibilidade de que uma ocorra na nossa amostra. Essa ausencia de relacionamento 
na amostra seria uma conseqiiencia do erro amostral. Desta fonna, novamente n6s utiliza
remos os testes estatfsticos inferenciais como auxfJio na escolha entre as duas hip6teses: a 
nula, representada pela popula<;ao (a), e a de pesquisa, representada pela popula!1ao (b). 0 
teste estatistico informara sobre a probabilidade de obtennos em nossa amostra 0 padrao 
ilustrado na Figura 4.4, caso a popula!1ao seja semelhante ao padrao mostrado em (a), isto 
e, se a hip6tese nula for verdadeira. Neste caso, M uma alta probabilidade de obter 0 padrao 
observado na nossa amostra se a hip6tese nula for verdadeira: existe uma probabilidade de 
61 % de obter tal padrao de uma popula~o semelhante amostrada em (a). Existem outras 
quest6es, entretanto, que precisamos considerar antes de podermos chegar a uma conclusao, 
como, por exemplo, se existem participantes suficientes na nossa amostra (veja Se<;ao 4.9 e 
Capftulo 7). 
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Diagrama de dispersao das populal;oes alternativas subjacentes quando nao eobservado 
relacionamento na amostra. 

4.2 Hip6tese nula 

Apresentarnos brevemente urn conceito importante que precisa de explica~Oes adicionais. 
A hip6tese nula emuito importante para 0 processo da testagem de hip6teses. Explicamos an
terionnente que a probabilidade calculada nos testes estatisticos se baseia na hip6tese de que 
nao existe relacionamento entre as duas variaveis na popula~lio. Esta suposi~ao ea hip6tese 
nula. Se a hip6tese de pesquisa (as vezes denorninada de hip6tese experimental ou altema
tiva) declara que ha relacionamento entre as duas variaveis, enta~ a hip6tese nula afinna que 
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nao existe relacionamento entre ambas. De fonna semelhante, se voce esta interessado em 
comparar gropos de pessoas, e a hip6tese de pesquisa declara que ha uma diferen~a entre os 
dois gropos, a hip6tese nula afinna que nlio existe diferen~a entre os dois gropos. 

Quando ler publica~6es sobre psicologia, encontrara autores que sugerem que a hip6tese 
nula nlio pode ser rejeitada. Isso simplesmente significa que a probabilidade calculada indica 
que manter a hip6tese nula ea concluslio mais sensata. Se voce ler que 0 pesquisador rejeitou 
a hip6tese nula, significa que a probabilidade de abter os resultados encontrados se a hip6
tese nula fosse verdadeira e tao pequena que se torna mais sensato acreditar na hip6tese de 
pesquisa (altemativa). Como indicamos anteriormente nesta s~lio, isso ilustra a competi~lio 

entre as hip6teses nula e de pesquisa. 0 fato de essa abordagem de pesquisa ser denominada 
Testagem da Hip6tese Nula (THN) ou Teste de Signif1cancia da Hip6tese Nula (TSHN) refle
te a importancia da mesma. 

4.3 L6gica dos testes de hip6teses 

Se voce entendeu a se~lio anterior, nlio tera problemas para entender a 16gica geral por 
tras dos testes de hip6teses, que ea seguinte: 

•	 formular as hip6teses; 
•	 medir as variaveis envolvidas e examinar 0 relacionamento entre elas; 
•	 calcular a probabilidade de obter tal relacionamento se nlio existir rela~ao alguma na 

popula~lio (se a hip6tese nula for verdadeira); 
•	 se esta probabilidade calculada esuficientemente pequena, sugere que 0 padrao en

contrado e improvavel de ter se originado por acaso e, desta forma, provavelmente 
reftete urn relacionamento genuine na popula~lio. 

Colocando de outra forma, se nlio existe urn relacionamento real na popula~ao, eimpro
vavel que voce encontre urn na sua amostra selecionada aleatoriamente. Desse modo, se voce 
achar uma rela~o na arnostra, eprovavel que ela reflita urn relacionamento na popula~lio. E 
importante que voce entenda isso. Assim, va corn calma e tenha certeza de que entendeu 0 

que foi exposto ate aqui. 
o teste de hip6teses nlio se lirnita a investigar 0 relacionamento entre duas variaveis. Se 

voce esta interessado ern estudar difere~ entre gropos, pode tarnbem utilizar 0 teste de 
hip6teses. A 16gica emais ou menos a rnesma exposta anteriorrnente. Por exemplo, suponha 
que projetarnos urn ensaio no qual oferecemos aos aIunos duas formas de estudo estruturadas, 
que se diferenciam apenas na quantidade de horas que precisam estudar. Urn gropo estuda 
40 horas por semana, enquanto 0 outro gropo estuda apenas 10 horas por semana (esta ea 
variavel independente). Vamos supor que os que estudarn 40 homs tenham notas mais altas na 
prova do que os demais. Esta sera nossa hip6tese de pesquisa. A hip6tese nula correspondera 
it inexistencia de diferen~a entre as medias das notas dos dois gropos. Uma vez coletados os 
dados, podemos verificar se existe diferen~a entre as notas medias dos dois gropos. Se tal 
diferen~a existir, enta~ precisamos detenninar a probabilidade de que se origine unicamente 
do erro amostral, isto e, da probabilidade de obtennos urna diferen~a do tarnanho observado 
se a hip6tese nula for verdadeira. Se esta probabilidade epequena, faz sentido considerar que 
as diferen~as se devem it manipula~lio da variavel independente, ern vez de unicamente ao 
erro amostral. 
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PONTO DE DISCUSSAO: CRiTICAS 

~ CONTRA OS TESTES DE HIPOTESES 

Embora 0 teste de hip6teses seja a abordagem dominante na psicologia. existe agora 
um sentimento crescente de que seja inadequado em tennos de fomecimento de percepc;oes 
uteis das variaveis que os psic610gos desejam investigar. Por exemplo, ao referir ao teste de 
hip6teses, Loftus (1991) coloca: "Tenho dificuldade em imaginar um meio mais ineficiente 
de transitar dos dados para as conclusOes". Loftus (1991, 1996) descreve muitos problemas 
associados ao uso dos testes de hip6teses. Queremos destacar dois. Se voce quer saber mais, 
existem duas referencias no fim deste capftulo. 

Um dos principais problemas destacados por Loftus se relaciona ahip6tese nula. Quando 
observamos a diferenc;a entre duas condic;Oes, temos de calcular a probabilidade de obtermos 
nossa diferenc;a por acaso, se a hip6tese nula for verdadeira. Lembre que a hip6tese nula de
clara que nao existe diferenc;a entre as duas condic;Oes. 0 problema desta hip6tese e que em 
poucos casos, em qualquer ciencia, nao existirao diferenc;as entre duas condic;oes. Epouco 
usual encontrar duas coisas que sejam exatamente iguais, mesmo em fisica; dessa forma, 
basear nosso julgamento probabilfstico em tal hip6tese nula pode ser seriamente enganoso. 
Esse ejustamente 0 ponto essencial da crftica feita por Loftus, e ja serve para ilustrar uma das 
objec;Oes que ele faz. 

Eis 0 segundo problema destacado por Loftus: embora registremos, com alguma con
fianc;a, que encontramos uma genufna diferenc;a entre nossas duas condic;oes e relatemos a 
medida dessa diferenc;a, os psic610gos nonnalmente infonnam pouco sobre as medias das 
populac;oes das duas condic;Oes. Loftus argumenta que 0 teste de hip6teses nos desvia de pen
sannos sobre as medias populacionais. Sugere que podemos evitar essa annadilha relatando 
de fonna rotineira intervalos de confianc;a em nossos relat6rios de pesquisa. 

Mesmo que existam tais tipos de crftica ao procedimento de testar hip6teses, isso nao 
significa que tal abordagem deve ser abandonada completamente; melhor, devemos ter um 
entendimento completo do seu significado para podennos nos beneficiar desta tecnica. Isso 
eo que esperamos dar a voce neste livro. Dessa fonna, em conjunto com os testes estatfsti
cos que nos auxiliam a testar as hip6teses (p. ex., 0 teste t), voce deve, como Loftus sugere, 
acrescentar estatfsticas descritivas e intervalos de confianc;a rotineiramente. Uma forma util 
de apresentar intervalos de confianc;a e a geraC;ao de diagramas de barras de erro e sua apre
sentac;ao em nossos relat6rios. Mostramos a voce como sao tais diagramas no Capftulo 3. 
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4.4 Nivel de significancia 

Muitos de voces, nesta altura, podem estar pensando que tudo isso e bom e esta bem, 
mas como decidimos que a probabilidade que calculamos no teste de hip6teses esuficien
temente pequena para que rejeitemos a hip6tese nula? Essa euma excelente pergunta que 
ainda nao tern uma resposta definitiva Muitos psic610gos e mesmo muitos peri6dicos res
peitaveis da area utilizam a convenC;ao de que uma probabilidade de 5% e suficientemente 
pequena para servir como urn ponto de corte. Considerando a hip6tese nula verdadeira, se 
a probabilidade de urn dado efeito e menor que 5% (0,05 ou I em 20), entao fomecemos 
urn suporte razoavel para a nossa hip6tese de pesquisa. Isso significa que, se voce conduz 
o estudo 20 vezes, somente uma vez nestes 20 estudos um relacionamento (ou diferenc;a) 
tao grande quanto a que foi observada aparecera por acaso se a hip6tese nula for verdadeira. 
Como esta probabilidade ebaixa, podemos concluir com razoavel confianc;a que um relacio
namento (ou diferenc;a) real existe na populac;ao sob investigaC;ao. A probabilidade associada 
com cada teste estatfstico e chamada de valor p ou alfa (a): Quando isso e impressa na 
safda do SPSSPW, aparece como urn decimal e, como qualquer probabilidade expressa em 
decimal, varia no intervalo [0; I]. 

Em muitos peri6dicos, voce vera os pesquisadores relatando seus achados como signijica
tivos ou niio-signijicativos. Supondo que a hip6tese nula seja verdadeira e que a probabilidade 
de se obter urn efeito devido ao erro amostral seja menor do que 5%, entao 0 achado e dito 
significativo. Se a probabilidade for maior do que 5%, 0 achado e dito nao-significativo. Essa 
fonna de pensar sobre a analise tem, no entanto, despertado uma boa dose de crfticas nos anos 
recentes pelas raz<ies discutidas nas paginas 152-153. 

• N. de T. Os autores nio (azem dife~a entre as duas sicuali-Oes. mas na verdade 0 valor p f. a significancia do resultado. enquanlo 
o valor a l. a significinc:ia do teste. AJ duas probabilidades siD, em geral, diferentes. 
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Atualmente, a abordagem convencional consiste em relatar 0 valor exato da proba
bilidade de uma dada estatlstica (0 valor p) e deixar de lade a questao de pensar nos 
resultados como estatisticamente significativos ou nao. Desta fonna, quando voce for 
relatar os resultados de uma amilise, apresente 0 valor da probabilidade associado com a 
estatlstica (valor p). Descrevemos a classifica"ao significativo/nao-significativo aqui para 
que voce possa saber 0 que significa quando encontrar tal tipo de declara"ao em artigos 
de algum peri6dico. 

Recomendamos que utilize 0 nlvel a de 5% como urn guia para 0 que tern side visto tra
dicionalmente como uma probabilidade aceitavel para 0 erro do Tipo I, isto e, a probabilidade 
de se rejeitar a hip6tese nula quando e verdadeira. Desse modo, se encontrar urn valor p que 
seja bern menor do que 5%, ten!. confian"a razoavel de que este resultado da suporte ahip6te
se de pesquisa. Entretanto, voce deve relatar 0 valor p encontrado e avaliar os resultados em 
termos de dimensOes (veja CapItulo 7) e do diagrama de barras de erro. 

,,:.; '.::: ..... 

;,:'L:.:' 

4.5 Significancia estatfstica 

Conforme sugerido anterionnente, quando ler urn artigo de urn peri6dico de psicologia 
ou ouvir urn psic610go eminente (ou nao tao eminente) descrevendo suas pesquisas, voce vai 
ler/ouvir com freqiiencia a palavra "significativo": 

Niveis de efeitos negativos anteriores araiva foram taxados como signijicativamente menores 
na situafiio de dirigir um carro do que na de nao dirigir(Parkinson, 2(01) 

o grupo com sindrome do panico de fato apresentou dijiculdades de processamento emocio
nal mais signijicativas do que 0 grupo de controle (Baker et al., 2004) 

... e a associafiio entre 0 trafo de personalidade ansiosa e procrastinafiio foi tambem signiji
cativo (Walsh e Ugamba-Agwunobi, 2(02) 

o que queremos com tais tipos de declara"oes? Na linguagem diana, interpretamos a 
palavra "significativo" como consideravel, cntico ou importante. Isso significa que Parkinson 
encontrou uma diferen"a considerlivel entre a raiva em situa"Oes de dirigir urn carro e outras 
em que nao se esta dirigindo? Baker e colaboradores encontraram uma diferen"a cntica en
tre os gropos de controle e com slndrome do panico, ou talvez Walsh e Ugamba-Agwunobi 
tenham encontrado uma rela"ao importante entre procrastina"ao e 0 tra"o de personalidade 
ansiosa? De fato, os pesquisadores nao querem necessariarnente afinnar isso. Estao meramen-
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Ie dizendo que os resultados encontrados foram estatisticamente sigoificativos. Significancia 
estatistica e diferente de significancia psicol6gica. S6 porque uma significancia estatisti
ca foi determinada entre duas amostras de valores, nao significa que existe uma grande ou 
significativa diferen"a psicol6gica. Por exemplo, no estudo citado acima por Walsh e Ugam
ba-Agwunobi (2002) foi encontrada uma diferen"a estatisticamente significativa entre 0 tra"o 
de personalidade ansiosa e procrastina"ao. Entretanto, a sobreposi'<80 entre estas duas varia
veis foi somente de 10%, 0 que nao e necessariamente significativo em termos psicol6gicos 
(isto sera mais bern explicado no Capitulo 5). 

Ia explicamos que a probabilidade calculada na estatistica inferencial se refere apossi
bilidade de urn dado efeito surgir se nao existir diferen"as entre as popula"oes subjacentes. 
Isso nao apresenta necessariamente rela"ao com a importancia psicol6gica do achado. Tal 
importancia estara relacionada com a quest1io de pesquisa e com as bases te6ricas dessa 
pesquisa. Urn dos principais problemas com 0 valor p se relaciona com 0 tamanho da amos
tra. Se urn estudo tiver urn grande numero de participantes, podera fomecer signific1incia 
estatistica por meio de urn efeito muito pequeno (relacionamento entre duas variaveis ou 
diferen"as entre dois gropos). Ficara a cargo do autor (e seu publico) determinar a signi
fic1incia psicol6gica de qualquer descoberta. Relembre: signijidincia estatistica niio quer 

dizer signijiccincia psicol6gica. 

PONTO DE DISCUSSAO: CRiTICAS 

~ POR QUE REGISTRAR 0 VALOR PEXATO? 

Existe urn debate em psicologia a respeito do usc do valor p como criterio de signi
ficancia. 0 modele geralmente aceito (p < 0,05) esta sob cnticas crescentes. Nao existe 
nada intrinsecamente errado com 0 ponto de corte de 5%, embora se argumente que a sua 
manuten"ao como 0 Santo Graal da psicologia esta distorcendo os objetivos legftimos da 
pesquisa psicol6gica. 0 problema do criterio de 5% enos levar a acreditar que urn efeito 
e significativo do ponto de vista psicol6gico apenas por ser estatisticamente relevante. De 
fato, se observarmos este criterio logicamente, podemos perceber a ingenuidade desta ma
neira de pensar. Suponha, por exemplo, que voce conduziu urn estudo procurando por uma 
rela"ao entre ansiedade estatistica e procrastina"ao. A probabilidade de obter tal rela"ao, 
se ela realmente nao existir na popula"ao, e de 4,9%. Como este valor e menor do que 0 
tradicional 5%, voce conclui que existe uma relacionamento real entre ansiedade causada 
pela estatlstica e procrastina"ao. Ent1io. voce realiza urn estudo de continua"ao (sendo 0 
born pesquisador que e) e novamente constata urn relacionamento entre as duas variaveis. 
Desta vez, voce constata que a probabilidade de tal relacionamento, ja que a hip6tese nula 
e verdadeira, e 5, I %. 0 que podemos pensar disso? Voce agora conclui que nao existe urn 
relacionamento real entre as duas variaveis? Voce pode ver que existe uma diferen"a de 
somente 0,2% nos valores das probabilidades entre os dois estudos. Assim, nao faz muito 
sentido declarar que as dimensOes do relacionamento entre dois estudos sao diferentes, em
bora, com toda probabilidade, 0 primeiro destes estudos seja publicado em urn peri6dico de 
psicologia, enquanto 0 segundo nao. 

Urn dos grandes problemas com 0 valor p e sua rela"ao ao tamanho da amostra. Podemos 
ter dois estudos nos quais urn apresenta 0 valor p muito pequeno (p. ex., 0,(01) enquanto 0 
outro pode fomecer urn valor bastante grande (p. ex., 0,150). No entanto, nao podemos dizer 
que 0 primeiro estudo mostra urn grande efeito (urn forte relacionamento ou grande diferen"a 
entre duas condi"oes), e 0 segundo, urn pequeno efeito. De fato, a situa"ao podera ser con
trana em virtude de que 0 primeiro estudo foi realizado com uma amostra bastante grande, 
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enquanto 0 segundo com uma bern menor. Mesmo efeitos muito pequenos poderao apresentar 
significlincia estatlstica quando 0 tarnanho da amostra for bern grande. 

Como podemos lidar com esse problema? A melhor abordagem consiste em obter uma 
medida da magnitude do efeito experimental, isto e, obter informa"ao sobre 0 valor do 
relacionamento entre a ansiedade estatlstica e a procrastina"ao. Se voce esta procurando 
por diferen"as entre gropos, devera obter uma medida do tamanho da diferen"a entre os 
mesmos. Essa diferen"a e denominada de magnitude do efeito ou tamanho do efeito. Uma 
descri"ao mais detalhada do tamanho do efeito podera ser encontrada no Capitulo 7. 0 
curso preferido de a"ao quando se relatarn as descobertas da pesquisa e descrever 0 valor 
da probabilidade e 0 tamanho do efeito. Por exemplo, voce deve relatar a probabilidade 
(p.ex., p =0,027) e 0 tamanho do efeito (p. ex., r = 0,70, r 2 = 0,49 e ou d = 0,50). Dessa 
forma, quando a1guem ler a sua pesquisa, ten!. urn quadro completo do que foi constatado. 
Voce deve ter notado que reo coeficiente de correla"ao e indica a for"a do relacionamento 
(linear) entre duas variaveis (explicaremos isso em mais detalhes no proximo capitulo); d 
e a medida da magnitude do efeito utilizado por diferen"as entre gropos e e explicado no 
Capitulo 7. Existe uma discussao bastante acessfvel sobre as dimensoes do efeito fomecida 
por Clark-Carter (2003). 

• 

4.6 Interpreta~ao correta do valor p 

Eimportante entender que 0 valor p e uma probabilidade condicionada. Considera-se a 
probabilidade da ocorrencia de urn evento caso a hipotese nula seja verdadeira. 0 valor p ob
servado em qualquer safda de prograrna computacional representa essa probabilidade. Nao 
representa a probabilidade de que 0 relacionarnento observado tenha ocorrido simplesmente 
por acaso. Indica a probabilidade de 0 relacionarnento observado ter ocorrido se a hipotese nula 
fosse verdadeira. Trata-se de uma probabilidade condicionada. Econdicional sobre a hip6tese 
nula ser verdadeira. Urna boa discussao dos problemas causados pela rna interpreta"ao do que 
o valor p representa e feita por Dracup (1995). Resumimos os principais pontos na discussao 
abaixo. Se voce quiser ler a discussao original, a referencia e dada no final do capitulo. 

PONTO DE DISCUSSAO: CRITICAS
 
MA INTERPRETA~O DO NIVEL DE SIGNIFlcANCIA (0:)
~ 

Dracup (1995) fomeceu uma boa discussao do problema, associado com a interpreta"ao 
erronea dos fundamentos do teste de hipoteses. 

Muitos estudantes sem experiencia em estatfstica (e mesmo aqueles com alguma) equi
param 0 nlvel de significancia (ex) com 0 verdadeiro tarnanho do efeito experimental. Quanto 
menor 0 nlvel de significlincia, mais forte seria, por exemplo, 0 relacionamento entre duas 
variaveis. Isso nao e 0 que de fato representa a significlincia de urn resultado. 0 valor a for
nece simplesmente uma indica"ao da possibilidade de se encontrar tal relacionamento caso a 
hipotese nula seja verdadeira. Talvez, de fato, quanta mais forte 0 relacionamento, mais baixa 
a probabilidade de que ele seja encontrado caso a hipotese nula seja verdadeira, mas nao sig
nifica que isso necessariamente ocorrera. 
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Dracup tambem ressalta 0 fato de que muitos textos sobre estatlstica equiparam 0 valor ex 
com a probabilidade de que a hip6tese nula seja verdadeira. Isso efalso, como Dracup ilustra 
c1aramente: ex e a probabilidade de se obter urn relacionamento de certa magnitude caso a 
hipotese nula seja verdadeira; nao e a probabilidade de que esta seja verdadeira. 

Uma vez que alguem caia na armadilha de interpretar ex como a probabilidade de que a 
hipotese nula seja verdadeira, e relativamente facH e conveniente sugerir que I - ex seja a pro
babilidade de a hipotese de pesquisa ser verdadeira. Assim, se fixarmos ex no nlvel tradicional 
de 5% e encontrarmos urn relacionamento significativo. quem seguir essa interpreta"ao afir
mara que existe uma probabilidade de 95% de a hipotese de pesquisa ser verdadeira. Isso e 
falso. De fato, nao sabemos qual e a probabilidade de que a hipotese de pesquisa seja verda
deira; nossa probabilidade ex e condicionada ao fato de a hipotese nula ser verdadeira, e nao 
tern nada a ver com a falsidade ou veracidade da hipotese de pesquisa. 

Importa relembrar que a explica"ao sobre relacionamentos entre variaveis tambem se 
aplica aprocura por diferen"as entre gropos. Assim, 0 valor pea probabilidade de se en
contrar diferen"a entre dois gropos se a hipotese nula everdadeira (nao existe diferen"a na 
popula"ao). 

4.7 Testes estatisticos 

Imagine que voce esta investigando a rela"ao entre 0 numero de horas de estudo e 0 

desempenho em uma prova. Suponha agora que, quando realizou 0 estudo, encontrou urn 
padrao de valores semelhante ao apresentado na Figura 4.3. Como voce calcularia a pro
babilidade de que tal relacionamento se devesse ao erro amostral se a hipotese nula fosse 
verdadeira? Aqui precisamos utilizar testes estatfsticos inferenciais, tais como 0 coeficiente 
de correla"ao momento-produto de Pearson (veja Capftulo 5). Se voce conduzisse urn estudo 
para examinar a diferen"a entre duas condi"oes de uma variavel independente, usaria urn 
teste como 0 teste-t, a fim de calcular a estatlstica teste, e a probabilidade seria obtida atraves 
da distribui"ao t (Student).* No decorrer desta se"ao esperamos promover urn entendimento 
conceitual do que os testes fazem de fato. 

Quando olhamos para 0 relacionamento entre duas variaveis (p. ex., horas de estudo e 
resultado em uma prova), somos capazes de calcular uma medida do tarnanho ou for"a do reia

• N. de T. William Sealy Gossel (1876-1937), conhecido COfOO StudenL 
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cionamento (isso sera abordado com mais detalhes no pr6ximo capitulo). Uma vez que se tenha 
uma medida da fo~a de urn relacionamento, precisamos encontrar a probabilidade de encontrar 
tal relacionamento unicamente devido ao erro amostral. Para calcular essa probabilidade, fa
zemos uso das distribui~Oes de probabilidade introduzidas no Capitulo 3 (p. ex., veja a pagina 
III). Foi dito anteriormente que a probabilidade de se obler qualquer valor de uma distribuic;ao 
e conhecida - por exemplo, a probabilidade de se obter urn valor zde 1,80 ou maior e somente 
3,8%. Se pudermos converter a informac;ao que temos sobre a intensidade do relacionamento 
em urn valor de distribuic;ao de probabilidade, poderemos delerminar a probabilidade de que tal 
valor seja obtido por acaso. Isso indicara a probabilidade de se obler 0 relacionamenlo observa
do em nosso estudo devido ao erro amostra1 (por acaso), se nao existir, de falo, relacionamenlo 
na populac;ao. Isso e basicamente urn lesle de hip61eses (significmcia). A transformac;ao dos da
dos de nossa amostra em valores de distribuic;ao de probabilidade permile delerminar qual e a 
probabilidade de que esles dados lenham sido obtidos inleiramente por acaso. Podemos ulilizar 
essa probabilidade para decidir qual das hip61eses, se a nula ou a experimental, e a escolha mais 
razoavel. Deve-se enfatizar que as probabilidades calculadas se baseiam na hip61ese de que as 
nossas amostras sao selecionadas alealoriamenle da populac;ao. 

A Figura 4.5 mostra a distribuic;ao normal padrao e ilustra que a probabilidade de se 
obter urn valor nos extremos (caudas) da distribuic;ao e muilo pequena. Voce deve lembrar 
que, quando ulilizamos distribuic;Oes contlnuas, a area sob a curva represenla a probabilidade. 
Quanlo maior a area acima de urn valor pOSilivo, maior sera a probabilidade de se oblerem 
valores iguais ou superiores a ele. De forma semelhanle, quanlo maior a area abaixo de urn 
valor negalivo, maior sera a probabilidade de se oblerem valores iguais ou inferiores a ele. 
Assim, uma vez convertido 0 grau de relacionamenlo entre duas variaveis em urn valor de 
distribuic;ao de probabilidade, podemos delerminar a probabilidade de obler esle valor ou urn 
maior (ou menor) por acaso. Se os valores esllio tanlo em uma ou outra das regiOes indicadas 
na Figura 4.5, podemos concluir que tal relacionamenlo e improvavel de ler ocorrido por 
acaso - iSlO e, nao poderia ser resultado do erro amostral. 

-3 -2 -1 o 2 3 

Diagrama dos valores extremos em uma distribui<;ao. 
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Eclaro que, se eslivermos investigando as diferen~as entre grupos, podemos ulilizar as 
distribuic;Oes de probabilidade para calcular a probabilidade de encontrar diferenc;as, dos ta
manhos observados, apenas por falores casuais, se a hip61ese for verdadeira. Em tal caso, 
podemos converter a diferenc;a entre os dois grupos de variaveis independenles em urn valor 
de distribuic;ao de probabilidade. Podemos, enllio, encontrar a probabilidade de obler lal va
lor devido ao erro amostral, se nao existir diferenc;a na populac;ao. Se esta probabilidade e 
pequena, nao faz sentido propor a inexislencia de diferenc;a na populac;ao, e a diferenc;a entre 
as amostras resulta unicamenle do erro amostra1. Faz mais sentido sugerir que a diferenc;a ob
servada represenla uma diferenc;a real na populac;ao: a diferenc;a e resultado da manipulac;ao 
da variavel independenle. 

E importanle nOlar que, quando convertemos n~os dados em urn valor de distribuic;ao 
de probabilidade, 0 resullado oblido e denominado de estatistica teste. Por exemplo, se es
tamos inleressados na diferenc;a entre dois grupos podemos converter nossos dados em urn 
valor-l (da distribuic;iio t - Sludenl). Esse valor tea nossa eSlatlstica leSle. Enllio, calculamos 
a probabilidade de se obler lal valor, ou mais extremos, apenas por falores casuais; isso re
presenta 0 valor p. 

4.8 Erro do Tipo I 

Suponha que lenhamos conduzido uma pesquisa e constatado que, cODsiderando a hip6
lese nula verdadeira, a probabilidade de se encoDtrar 0 efeilo observado e pequena - como 
representado na Figura 4.3. Nesse caso, leriamos confianc;a de que podemos rejeilar a hip6
lese nula. Suponhamos agora que, na verdade. niio exista tal efeilo na populac;ao e lenhamos 
encontrado em urn efeilo ocorrido apenas por acaso. Comeleremos, obviarnenle, urn erro se 
concluirmos que ha suporte para nossa predic;iio. Os estatlsticos diriam que, se rejeitlissemos 
a hip61ese nula, nesle caso, comeleriamos urn erro do TIpo I. 

Se a significmcia do lesle (a) e 5%, lemos uma chance de I em 20 de comeler 0 erro 
do Tipo I. Isso ocorre porque 0 valor a e a probabilidade de se rejeilar a hip61ese nula, se 
verdadeira. Ea probabilidade de se obler urn efeilo como resultado somenle erro amostral 
se a hip61ese nula e verdadeira. Argumentamos que, se isso e pequeno 0 suficienle, enlao 
e improvavel que a hip61ese nula seja verdadeira. Todavia, como 0 caso acima ilustra, po
demos estar errados; podemos comeler 0 erro do Tipo I. Dessa forma, 0 valor p represenla 
lambem a probabilidade de se comeler 0 erro do Tipo I. Se 0 valor p for igual a 5%, isso 
quer dizer que a probabilidade de se comeler 0 erro do Tipo I e igual a esse valor caso a 
hip61ese nula seja rejeitada. Embora a probabilidade seja pequena, e posslvel que 0 even
10 venha a ocorrer. Podemos relacionar isso a10leria naciona!: Exisle somenle I em 14 
milh6es de possibilidades de voce ganhar a 10leria se comprar urn unico bilhele. Mesmo 
que a probabilidade de ganho seja mim1scula, ainda exisle, e e por isso que as pessoas 
conlinuam aposlando. Enliio fique alenlo: mesmo se encoDtrar urn valor p de 0,001 %, 
exisle ainda uma probabilidade muilo pequena de voce comeler urn erro do Tipo I, caso a 
hip61ese nula seja rejeilada. 

• N. de T. Esemelhanle Amega-sena, 56 que 0 total de numC20S ~ 49 em vez de 60. assim como 0 mlmero de combin~iles possivei. 
~ 13 983 816 em vez dos 50063 860 da mega-sena. 
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Exemplo da literatura: memoria
 
desempenho de pessoas ansiosas e nao-ansiosas
 

Urn exemplo de urn estudo no qual os pesquisadores podem ter cometido urn erro do Tipo leo 
de Richards e French (1991). Neste estudo, foi medido 0 desempenho da mem6ria de pessoas an
siosas e nao-ansiosas para palavras negativas. Constatou-se que, em certo tipo de tarefa envolvendo 
a memoria, as pessoas ansiosas lembraram de mais informa"ao negativa do que as nao-ansiosas. Os 
pesquisadores conclufram que essa diferen"a nao foi devida ao erro amostral e que era de fato uma 
diferen"a genuina entre as pessoas ansiosas e nao-ansiosas. Replica"oes posteriores desta pesquisa 
realizada pelos mesmos autores falharam, no entanto, em confirmar 0 resultado inicial. Assim, eles 
verificaram que 0 resultado encontrado no estudo inicial era espurio: nao existia uma diferen"a real 
entre as pessoas ansiosas e nao-ansiosas quanto a este tipo de tarefa de mem6ria. 

Os pesquisadores cometeram urn erro do Tipo I, porque provavelmente nao existe uma diferen
"a real quanto a Iembran"as de informa"ao negativa entre pessoas ansiosas e nao-ansiosas. Isso nao 
significa dizer que esta foi uma pesquisa ruim. Pelo contnirio, foi urn estudo excelente e serviu para 
mostrar que, como nosso julgamento se baseia em probabilidades, estamos algumas vezes amerce 
dos fatores casuais. 

4.8.1 Replica~ao 

Suponha que voce realize urn estudo e observe urn relacionamento com probabilidade de 
ocorrencia associada averacidade da hip6tese nula de 0,0 I (ou 1%). Com boa dose de razao, 
voce ficaria feliz em rejeitar a hip6tese nula e dizer que encontrou suporte para a hip6tese de 
pesquisa. 0 quae confiante voce pode estar de que exista uma rela"ao genufna na popula"ao? 
A resposta para essa questao e diffcil e, em alguns aspectos, depende do contexto da pesquisa 
realizada. Se 0 seu estudo foi 0 primeiro neste assunto, e sensato que voce trate os resultados 
com certo grau de cautela. Lembre-se: voce esta lidando com probabilidades, nao com cer
tezas. Mesmo que os resultados tenham baixa probabilidade de ocorrencia se a hip6tese nula 
for verdadeira, essa probabilidade ainda existe. Quando retiramos amostras de popula"oes, 
cada uma e urn pouco diferente, e a diferen"a entre elas resulta no erro amostral (tratamos 
disso anteriormente no Capitulo 2). Pode ser que voce tenha side azarado e 0 padrao que s6 
acontece uma vez em 100, devido ao erro amostral, tenha justamente ocorrido. Voce estaria 
errado, neste caso, em rejeitar a hip6tese nula. Como devemos proceder nesta situa"ao? 0 
que voce deve fazer e replicar os resultados, realizando outro estudo. Se encontrar 0 mesmo 
padrao com uma probabilidade aproximada de obte-Io caso a hip6tese nula seja verdadeira, 
voce podera confiar mais nos resultados obtidos. A replica"ao e uma das pedras angulares da 
ciencia. Se voce observa urn fen6meno uma vez, entao pode ter side por acaso; se 0 observa 
duas, tres ou mais vezes, pode estar certo de que e urn resultado autentico. 

4.9 Erro do Tipo II 

Existe urn outro tipo de erro que se pode cometer quando se utiliza a abordagem do teste 
de hip6teses em uma pesquisa: erro do Tipo II. Este erro consiste em nao rejeitar a hip6tese 
nula quando ela e, de fato, falsa. 
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Suponha que pretendamos averiguar se existe relacionamento entre a quantidade de 
alcool consumido e a coordena"ao de uma pessoa. Urn estudo e realizado, e verifica-se 
que existe uma grande probabilidade. digamos 0,8 (80%), de que a rela"ao observada na 
amostra tenha oconido por acaso. Voce concluira, portanto. que nao existe relacionamento 
entre quantidade ingerida de alcool e co:>rdena"ao. Essa sera uma conclusao correta? Ob
viamente e uma conclusao incorreta, pois todas as evidencias apontam 0 contrario. Esse e 
o motivo da existencia de leis que profbem de dirigir ap6s beber. Nesse caso, podemos ter 
cometido urn erro do Tipo II, isto e, rejeitamos a hip6tese de pesquisa quando ela e de fato 
verdadeira. 

Os mesmos tipos deerros podem ocorrer quando se investigam diferen"as entre grupos. 
Suponha que voce esteja conduzindo urn estudo para ¢erificar se alguem pode percorrer 100 
metros nadando em uma piscina mais rapido do que correndo em uma pista de atletismo. 
Uma vez analisados os dados, voce verifica que existe uma grande probabilidade, se a hip6
tese nula for verdadeira, de que a diferen"a obtida tenha resultado de erro amostral. Dessa 
forma, voce conclui que nao existe diferen"a entre os tempos gastos para completar os 100 
metros na terra ou na agua para a popula"ao em geral. Voce cometeu claramente, neste caso, 
urn erro do Tipo II. 

Nas nossas pesquisas, em virtude de nunca estannos 100% certos de que podemos rejei
tar a hip6tese nula, ou 100% certos de que podemos aceita-Ia, temos sempre a probabilidade 
de cometer algum tipo de erro. Esses erros sao do Tipo I ou II. Voce deve lembrar que a pro
babilidade de se cometerem erros do Tipo I e representada por a (alfa). A probabilidade de se 
cometerem erros do Tipo n e representada por ~ (beta). 

Se voce se encontrar na situa"ao descrita, na qual se cometeu urn erro do Tipo II. convem 
se perguntar por que, se existe uma diferen"a real de relacionamento na popula"ao, 0 seu 
estudo falhou na sua detec"ao. Existem varios motivos para a ocorrencia desse tipo de proble
ma. No primeiro deles, por pure acaso, voce pode ter selecionado pessoas que possuem uma 
grande tolerancia ao alcool (ou pessoas que realmente sao tao rapidas na piscina quanto na 
pista). Mais provavelmente, no entanto, voce fez urn estudo maI-projetado, ou os tamanhos 
amostrais foram muito pequenos. Esses fatores afetarn a capacidade da pesquisa em detectar 
diferen"as reais na popula"ao. A habilidade de urn estudo rejeitar a hip6tese nula quando for, 
de fato. falsa e denominado poder do estudo, e sua probabilidade e dada por I - ~. Trataremos 
muito mais do podel" no Capftulo 7. 

I~IAtivld~~~~,~~J,,; 

:'<.'<,. ''-''-':<\':':':: ../.~-:'. 
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4.10 Par que estabelecer ~ = 0,05? 

Voce pode estar se perguntando por que ha urn ponto de corte (X de 0,05. Quem deter
minou que 0,05 e urn valor de corte mais apropriado para rejeitar a hip6tese nula do que 
urn de 0,20 ou de O,ool? Embora seja urn valor arbitrano, nao existe uma razao especifica 
para adota-Io. Vamos dar uma olhada nas situa~oes em que estabelecemos (X como 0,20 
e 0,00 I, respectivamente. Se defininnos (X como 0,20, significa que vamos tolerar urn 
erro do Tipo I de 1 a cada 5. Isso e urn criterio de signifidincia bastante liberal, pois, em 
uma vez a cada cinco. podemos rejeitar a hip6lese nula quando. de fato, ela e verdadei
ra. Pelo lado positivo, teremos uma probabilidade bern menor de cometermos 0 erro do 
Tipo II. ISIO e, teremos uma menor probabilidade de aceitarrnos uma hip6tese nula falsa. 
Com tal criterio liberal de significancia, geralmente vamos rejeilar a hip6tese nula mais 
freqiienlemente, e, dessa fonna, e mais provavel rejeita-Ia quando for falsa (bern como e 
mais provavel, tambem, rejeila-Ia quando for verdadeira). Isso significa uma probabilidade 
menor de erro do Tipo II. 

Muito bern, que tal agora eSlabelecer 0 nosso valor (X em O,OOI? Aqui lemos uma pro
babilidade bern menor de cometennos 0 erro do Tipo I. Teremos uma possibilidade em mil 
de rejeitarrnos a hip6tese nula quando for verdadeira. Esse e urn criterio de significancia 
bastante conservador. Sob essa 6tica, isso parece ser algo born. Niio queremos rejeilar incor
retamente a hip6tese nula, e, entiio, por que niio sennos baslante conservadores no nlvel de 
significancia? 0 problema e que, embora reduzamos a probabilidade de cometennos 0 erro 
do TIpo I, lambem aumentamos a probabilidade de niio rejeitarrnos a hip6tese nula quando e 
falsa. Ampliamos a probabilidade de cometermos 0 erro do Tipo U. Isso ocorre porque, com 
urn criterio de significancia tao conservador, existirao poucas possibilidades de rejeitarmos 
a hip6tese nula. Dessa forma, aumenlaremos a probabilidade de niio rejeitarmos a hip6tese 
nula quando falsa. 

Quando estabelecermos nosso criterio para a significancia, devemos, portanto, fazer urn 
balan~o entre as possibilidades de cometennos erros dos Tipos I e II. Em muitas situa~oes, 

urn (X de 0,05 fomece 0 ponto de equilfbrio. Voce deve nOlar que, algumas vezes, exislem 
outras considera~oes que detenninam 0 nivel em que a significancia deve ser estabelecida. 
Se vamos teSlar urn remecIio novo, por exemplo, devemos ser muito roais conservadores, pois 
as conseqiiencias de comelermos urn erro do TIpo I podem ser bastante serias. As pessoas 
podem eslar lomando remedios que apresentem efeitos colaterais perigosos ou que possam 
niio ser efetivos no tratamenlo. Outra situa~ao na qual podemos estabelecer diferentes nlveis 
de significancia e na condu~ao de vanas an3.lises sobre 0 mesmo conjunto de dados. Isso sera 
abordado com mais detalhes no CapItulo 9. 

4.11 Testes unilaterais e bilaterais 

Anteriormente descrevemos urn posslvel estudo sobre a rela~ao entre 0 numero de horas 
de estudo semanal com a nota na prova (veja S~iio 4.1). Fizemos a previsao (hipotetica) de 
que, amedida que as horas de estudo aumentam, da mesma forma aumenla a nota na prova. 
Fizemos 0 que se denomina hip6tese direcional. Especificamos a dire~ao do relacionamen
to entre as duas varlaveis: sugerimos que, aumentando as horas de estudo, a nola da prova 
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lambem aumenta. Isso e denominado hip6tese unilateral ou IInicaudal. Nesse caso, estamos 
seguros sobre a natureza do relacionamenlo e podemos, entio, fazer uma previsao sobre a 
dire~ao do mesmo. Entrelanlo, em muilos casos na psicologia (como em outras disciplinas), 
niio eslamos seguros sobre a natureza do relacionamento que nos interessa verificar. Supo
nha que desejemos invesligar 0 relacionamento entre ansiedade e lembran~as negalivas. As 
pesquisas previas na area levam a resultados contradil6rios. Mogg e colaboradores (1987) 
viram que indivlduos ansiosos se lembram de menos palavras negativas do que pessoas nao
ansiosas, enquanlo Reidy e Richards (1997) verificaram que pessoas ansiosas tendem a se 
lembrar de mais palavras negativas. Enlao, niio eslamos lotalmenle seguros sobre a dire~ao 

do relacionamento entre pessoas ansiosas e lembran~as negativas. Dessa forma, vamos es
labelecer apenas que exiSle uma rela~iio entre as duaY'tariaveis sem, no entanlo. especificar 
seu direcionamenlo. Fazendo lal previsao, declaramos que existe urn relacionamenlo. mas 
nao eslamos seguros se a ansiedade aumenta quando a lembran~a negativa aumenla ou dimi
nui. Fizemos 0 que e denominado de previsiio bidirecional, mais conhecida como hip6tese 
bilateralou bicaudal. Voce pode eSlar pensando que esses sao lermos bizarros para se asso
ciar com lal tipo de hip6teses. Esperamos que tudo fique claro na pr6xima explica~iio. Para 
enlender por que ulilizamos os lermos hip6tese uni e bicaudal, voce precisa voltar ao que se 
viu sobre distribui~oes. 

Anleriormente explicamos que a distribui~ao normal (como outras distribui~Oes de pro
babilidade) possui caudas em suas extremidades (veja Figura 4.5). A probabilidade de se 
oblerem valores desses extremos (das caudas) e pequena quando comparada aoblen~ao de 
valores do meio da distribui~ao (veja Figura 4.6). Por exemplo, obter a altura de urn homem 
com 244 cm e allamenle improvavel. e esse valor eslana na cauda direila (superior) da distri
bui~ao das alturas de lodos os homens. 

Agora voce precisa relembrar 0 que se explicou sobre os tesles estatfsticos. Utilizamos as 
distribui~Oes de probabilidade como recurso para calcular a probabilidade de uma diferen~a 

ou rela~iio ocorrer enquanlo resultado de erro amostral se essa mesma diferen~a ou rela~iio 

niio existe na popula~iio. Para exemplificar, mostramos como se pode utilizar a distribui~ao 

'~~~~o;;~5~~~1:
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Valores nos extremos (caudas) apresentam uma probabilidade de ocorrencia menor do 
que os do meio da distribui~ao. 
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nonnal padrao nesses casos. Destacamos que, ap6s termos transformado nossa estatistica 
amostral em urn valor da nonnal padrao, detenninamos qual a probabilidade de se obter tal 
valor ou outro mais extremo como resultado apenas do erro amostral. Se essa probabilidade 
epequena, entao podemos argumentar com alguma confian<;a que temos urn relacionamento 
genulno entre as nossas variliveis, isto e, 0 relacionamento nao se deve ao erro amostral. 

Se voce observar a Figura 4.7, vera que indicamos as areas na distribui<;ao nas quais a 
probabilidade de se obter tal valor epequena. Esses valores estao localizados nos extremos 
(caudas) da distribui<;ao. 

Quando utilizamos 0 processo de calcular 0 escore relevante da informa<;ao amostral, 
trabalhamos com alguma medida da intensidade do relacionamento entre as duas. Suponha 
que tenhamos dois estudos, 0 Estudo leo Estudo 2, ambos investigando 0 relacionamento 
entre a ansiedade estatlstica e a procrastina<;ao (veja Tabela 4.1). 

Nos dois estudos, queremos verificar se a ansiedade estatistica e a procrastina<;ao estao 
relacionadas de alguma fonna. Voce deve notar, a partir da tabela, que, em cada estudo, pa
rece existir urn relacionamento entre ansiedade e procrastina<;ao. No Estudo I, 0 aumento 
dos valores da ansiedade levam ao mesmo efeito na procrastina<;ao. Neste caso, quando cal
culamos 0 escore padronizado, obtemos provavelmente urn valor da cauda direita (superior) 
da distribui<;ao (veja Figura 4.7). Se, por outro lado, os valores da ansiedade aumentam, mas 
os da procrastina<;ao diminuem (como no Estudo 2), 0 escore padronizado resultante deve 
estar na cauda esquerda (inferior) da distribui<;ao. Esse exemplo i1ustra 0 fate de a dire<;ao do 
relacionamento entre as suas variaveis detenninar a cauda da distribui<;ao na qual 0 escore 
padronizado resultante se localiza. 

Quando nao prevemos a dire<;ao do relacionamento entre a ansiedade estatistica e a pro
crastina<;ao, prevemos simplesmente que 0 escore calculado pode estar em qualquer uma das 
caudas da distribui<;ao. Portanto, fazemos uma previsao bicaudal. Se, por outro lado, preve
mos que, a medida que os escores de ansiedade aumentam, os da procrastina<;ao tambem, 
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lIustrac;ao dos valores nas caudas da distribuic;ao. 
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Tabela 4.1 Dados para a ansiedade estalfslica e a procraslin~ao nos Estudos I e 2
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1 2 I 18
 
2 4 2 16
 
3 6 3 14
 
4 8 4 12
 
5 10 5 10
 
6 12 6 8
 
7 14 ,- 7 6
 
8 16 8 4
 
9 18 9 2
 

prevemos que 0 escore padronizado pertence II cauda direita da distribui<;ao apenas. Isto e, 
prevemos a que cauda 0 escore que calculamos pertence. 

Se voce faz uma previsao bicaudal, 0 escore calculado pode pertencer a qualquer uma 
das caudas. Suponha agora que convencionamos utilizar 0 nivel de signifidincia de 5% como 
nosso ponto de corte para a rejei<;ao da hip6tese nula (nao recomendamos que voce use tal va
lor: apenas 0 utilizamos para ilustrar 0 assunto). Seremos capazes de rejeitar a hip6tese nula 
somente se existir uma probabilidade de 5% ou menos de obtennos 0 escore padronizado. A 
Figura 4.8 mostra que, em cada cauda, h:i escores calculados com uma probabilidade de 2,5% 
de serem obtidos, isto e, 0 valor de 5% e dividido entre as duas caudas. 

Se fizennos uma previsao unicaudal, enta~ aceitaremos escores em apenas uma das cau
das. Dessa forma, nossa regiao de 5% de probabilidade esta toda em uma unica cauda: isto 
e, ela nao e dividida entre as duas caudas. Isso efetivamente significa que podemos rejeitar a 
hip6tese nula para urn numero maior de escores nessa cauda do que no teste bicaudal (veja 
Figura 4.9). 

". 2;5%_:,2,~~~~;--' 
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As areas coloridas representam as regioes nas quais podem ocorrer escores de hip6tese 
bicaudal. 
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~ representam as regioes nas quais podem ocorrer escores de hip6tese 
~ unicaudal. 

As Figuras 4.8 e 4.9 ilustram a importiincia de se estar segura sobre a realiza,<ao de 
uma previsao unilateral ou bilateral. Nos capftulos seguintes, quando serao descritos os pro
cedimentos dos varios testes estatfsticos que utilizam 0 SPSSPW, voce podera notar que 
existe uma op,<ao que permite escolher se as probabilidades (valores p) serao unilaterais ou 
bilaterais. 

Se, entretanto, voce tiver obtido urn valor p para urn teste bilateral e quiser saber 0 valor 
correspondente para 0 teste unilateral, tudo 0 que precisa fazer e dividir por dois 0 valor p. 
Por exemplo, se voce obteve urn valor p de 0,03 para urn teste bilateral, 0 valor equivalente 
para urn teste unilateral sera 0,00 15. De forma semelhante, se for obtido urn valor p para urn 
teste unilateral, 0 valor correspondente para 0 teste bilateral sera obtido dobrando-se esse 
valor: Observe que 0 que deve ser dobrado e 0 valor p e nao a estatfstica teste (p. ex., coefi
ciente de correla,<ao ou urn valor t). A estatfstica teste (evidencia amostral) sera a mesma em 
qualquer urn dos casos para urn mesmo conjunto de dados. 

Devemos salientar que, embora tenhamos ilustrado a diferen,<a entre previsOes unilaterais 
e bilaterais com referencia ao relacionamento entre variaveis, voce pode tambem ter qualquer 
urna das previsOes quando investigar diferen,<as entre condi,<Oes. 

Essencialmente, existem duas formas em que quaisquer duas condi,<oes (A e B) podem 
diferir, isto e: 

•	 Condi,<ao A apresenta valores mais altos do que a condi,<ao B. 
•	 Condi,<ao B apresenta valores mais altos do que a condi,<ao A. 

Quando feita uma previsao bilateral sobre diferen,<as entre duas condi,<oes, temos 
somente que especificar que existe diferen,<a entre elas. Nao precisamos especificar qual 
condi,<ao tera valores mais altos. Se fizermos uma previsao unilateral, devemos especificar 
qual dos cenarios acima seni mais apropriado, isto e, que condi,<ao devera ter os maiores va
lores. Nao pretendemos detalhar esse assunto aqui, pois ele sera abordado em profundidade 
no Capftulo 6. 

• N. de T. Evidentememe os autores estao referindo-se as dislribuiCjOes sim~tricas. como a nannal e a I (Student). 
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4.12 Hip6teses subjacentes ao usa das testes estatisticos 

Nas se,<oes anteriores e em outros capftulos do livro, introduzimos os conceitos basi
cos da testagem estatfstica. No restante do livro, explicaremos urn grande numero de testes 
apropriados para os varios delineamentos possfveis de uma pesquisa. No entanto, esses testes 
requerem que algumas hip6teses sejam satisfeitas antes que eles possam ser apropriadamente 
aplicados aos dados amostrais. 

Muitas das tecnicas estatfsticas que descrevemos no livro requerem a satisfa,<ao de 
algumas condi,<Oes pelas popula,<Oes das quais os dados sao retirados. Em virtude de as carac
terfsticas de uma popula,<ao serem denominadas de parametros (veja Capftulo 2), esses testes 
freqiientemente sao denominados de testes parametricos. Em virtude dos requerimentos des
ses testes, precisamos assegurar que os nossos dados tambem satisfa,<am certas hip6teses 
antes que possamos aplicar tais tecnicas estatfsticas. Essas hip6teses sao descritas nas se,<Oes 

seguintes. 
Existem tecnicas estatfsticas que nao elaboram hip6teses sobre 0 comportamento da po

pula,<ao da qual os dados sao retirados, mas elas nao sao tao utilizadas quanto as tecnicas 
parametricas. Por nao exigirem que a popula,<ao satisf8'<a certas coodi,<Oes, sao muitas vezes 
denominadas de testes de distribui~iio livre. Esses testes serno abordados no Capftulo 15. 

Hip6teses subjacentes aos testes parametricos 

I.	 A popula,<ao da qual as arnostras sao retiradas deve ser normalmente distribu{da. Os 
testes parametricos pressupi>em que Iidamos com dados normalmente distribufdos. 
Essencialmente, essa suposi,<ao significa que se deve, sernpre, verificar se os dados 
da nossa amostra sao aproximadamente normais antes de se decidir pelo usc de urn 
teste pararnetrico. Ja falamos sobre como fazer isso utilizando os diagramas de caixa 
e bigodes, caule e folhas e histogramas. Se voce verificar que os dados se desviam da 
normalidade, e possfvel transforma-Ios, de forma legftima, de modo que ainda seja 
possfvel a utiliza,<ao de urn teste parametrico; como isso esta alem do objetivo deste 
texto, voce deve consultar outros mais avan,<ados. Howell (2002) fornece urn panora
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rna muito born de tais transforma..6es. Para sua informa..ao, as distribui..6es na Figura 
4.10 (a) e (b) sao provavelmente pr6ximas da normalidade para que se utilize urn teste 
parametrico. Se os seus dados sao mais parecidos com as Figuras 4.10 (c) e (d), voce 
deve considerar uma transforma..ao de dados. 

2.	 A segunda pressuposi..ao indica que as variancias das popula..6es devern ser 
aproximadamente iguais. Isso e algumas vezes referenciado como a hip6tese da 
homogeneidade das variiincias. Voce deve estar lembrado que, quando explicamos 
como calcular 0 desvio padrao no Capitulo 2, afirmamos que 0 calculo da variancia 
era urn dos passos necessarios para obte-Io. Especificamente, informamos que 0 

desvio padriio e a raiz quadrada da variancia. Na pnitica, nao podemos verificar se 
nossas popula..6es apresentam a mesma variancia e, entao, devemos nos assegurar 
de que as variancias de nossas amostras sejam aproximadamente iguais. Voce pode 
se perguntar: 0 que quer dizer aproximadamente iguais? Eis a regra pratica utiliza
da: se a maior das variancias nao for mais do que tres vezes a menor das variancias, 
e possivel admitir que tenhamos variancias aproximadamente iguais.· Entendemos 
que isso significa 0 mesmo que afirmar que urn homem e uma girafa sao aproxima
damente da mesma altura, mas ilustra a fIexibilidade envolvida em algumas dessas 
suposi..6es. Geralmente a viola..ao desse tipo de suposi..ao nao e considerada tao 
catastr6fica, contanto que voce tenha 0 mesmo numero de panicipantes em cada 
uma das condi..6es. Se voce tiver amostras de tamanhos diferentes, e a suposi..ao de 
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Exemplos de distribui~oes que podem ser consideradas aproximadamente normais - (a) 
e (b) - e aquelas que provavelmente nao podem - (e) e (d). 

•	 N. de T. De raID existe urn leste para verificar isso. 0 SPPSPW raz essa verifica~5.o automaticamenle. sempre que se utilizar 0 teste' 
para a direren~a entre duas medias. 
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igualdade de variancias for violada, definitivamente voce deve considerar 0 uso de 
urn teste de distribui..ao livre (veja Capitulo 15). 

3.	 A ultima suposi..ao aponta que nao existem escores extremos (outliers). 0 motivo 
dessa suposi..ao e facil de entender quando voce considera que muitos testes para
metricos envolvem 0 calculo da media como uma medida de tendencia central. Se 
voce lembrar 0 que foi explicado no Capitulo 2, vera que a media e bastante sen
stvel a valores extremos - quando eles estiverem presentes, e melhor utilizar outra 
medida de tendencia central. Se os escores extremos distorcem a media, por con
seqiiencia qualquer teste parametrico que utilize a media ficara tambern distorcido. 
Assim, devemos nos assegurar de que nao e,&stem valores extremos nos dados. Se 
voce se deparar com valores extremos, deve voltar ao Capitulo 2 para uma discussao 
sabre 0 que deve ser feito com eles. 

Dado que existem suposi..6es inerentes ao uso dos testes parametricos, voce pode
ra perguntar-se: por que utiliza-Ios? Os testes pararnetricos sao utilizados com freqiiencia 
na pesquisa psicol6gica porque sao os testes mais poderosos. Se existe uma diferen..a nas 
popula..6es, ou urn relacionamento entre duas variaveis, os testes parametricos tern maior 
probabilidade de detecta-Ias, desde que as suposi~s para a sua utiliza..ao sejam satisfei
tas. Os testes parametricos sao mais poderosos porque usam mais informa..6es dos dados. 
Suas f6rmulas envoIvern 0 calculo de medias, desvios padr6es e a1guma medida do erro da 
variancia (isso sera explicado nos capitulos pertinentes). Os testes de distribui..ao livre ou 
nao-parametricos se baseiam em postos ou freqiiencias de ocorrencia dos dados em vez dos 
pr6prios dados. Em virtude de seu maior poder, os testes pararnetricos sao os preferidos, con
tanto que as restri..6es ao seu uso nao sejarn extremarnente violadas. 

Neste enos capitulos anteriores, explicamos os conceitos basicos importantes para urn 
born entendimento dos testes estatisticos utilizados com maior freqiiencia. Alem disso, apre
sentamos varias tecnicas descritivas e alguns conselhos sobre como utiliza-Ias. 0 paragrafo 
anterior tarnbem apresentou alguns criterios para a escolha entre as varias tecnicas estatisticas 
inferenciais. Antes de voce estudar os testes estatfsticos propriamente ditos, seria, taIvez, uma 
boa ideia revisar todas essas considera..6es. Para tanto, vamos apresenlii-Ias aqui na forma 
de urn sumario. A Figura 4.11 fomece uma ilustra~o aproximada da forma como 0 projeto 
pode afetar a escolha da estatistica. Deve-se enfatizar que este diagrama de fIuxo representa 
uma visao geral dos assuntos abordados nos capitulos precedentes e deve ser utilizado como 
tal. Sempre que voce tiver duvidas sobre qual teste pode aplicar de forma legitima aos seus 
dados, recomendamos que utilize 0 diagrama em conjunto com as orienta..6es apresentadas 

previamente. 
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Outra caracteristica 11tH do SPSSPW e0 conselheiro estatistico. Voce pode utiliza-lo em 
vez da Figura 4.11, para verificar que tipo de amUise deveria estar fazendo em seus dados. 
Voce inicia 0 conselheiro estatistico por meio do menu Ajuda (Help). 

Clique no Statistics Coach (Conselheiro Estatistico). Vma vez iniciado, sera apresentada 
uma tela solicitando 0 que voce quer fazer. Havera vmas o~Oes a disposi~iio, tais como 
Summarize (Resumir), Describe or present data (Descrever ou apresentar clados) e Compare 
groups for significant differences (Comparar gropos para diferen~as significativas). 
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:' ·BOtoes de 
:-'naveg~o 

No lado esquerdo da tela, sao apresentados exemplos de saidas do SPSS. Na parte infe
rior direita da tela, existem varios botOes para navega~ao por meio do conselheiro estatistico. 
Uma vez feita a escolha, clique no botao Next (Seguinte). Aparecerao mais algumas op~oes 
relacionadas com 0 que fazer. Como exemplo, selecionamos a o~ao Compare groups for 
significant differences (Comparar grupos para diferen~as significativas). 

~:~~i::2a 

Oique em Next 
(Seguinte) para 
ir II pr6Ximit tela 

Voce deve entao responder as questOes relevantes apresentadas na tela. Apos cada con
junto de op~oes clique no botlio Next (Seguinte) para ir apr6xima tela. A medida que voce 
executa as escolhas, pode notar que os exemplos de saida do SPSSPW no painel esquerdo da 
tela se alteram para refletir as escolhas feitas. 

Haven! uma serie dessas telas para cada tipo de analise que voce pode querer fazer. Va 
respondendo as questoes e c1icando no botlio Next (Seguinte) ate que apare~a uma tela com 0 

botlio Finish (Final) em vez do bollio Next (Seguinte). 
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Uma vez feita sua ultima seler;ao, clique no botao Finish (Final). 0 SPSSPW saini do 
conselheiro estatfstico e retornara para ajanela de dados (Data screen). Voce notara que 0 

prograrna selecionou 0 teste relevante a partir dos menus. Havera uma caixa de diaIogos aber
ta para 0 teste que precisa. Tarnbem estara disponfvel umajanela aberta de ajuda que contern 
inforrnar;6es relacionadas a esse teste em particular. Por exemplo, neste caso, aparecera uma 
caixa de diaIogos do teste t (veja Capftulo 6). Entao, voce pode rodar as anaIises relevantes 
nos seus dados. 

:.JIWJ;~~~j	 :~4~1r~~: 

...-Compare Means 
Independent-Slmpl,s TTtsl 

sefid on. ormo.. continuous. numlrk Iillt 
QfIabllt.A, IIplratel test 18 computed l'or 11th 
nrl'bl•. 

-:y£
Select I dlchCltllmous grouping Yltllbll (I 

~ -,,-.._._.._
grouP') 

Click DefIne (ir~s and Iplc",""a Y1ItvII of 
!he groulllngnl1able Ihat dillne lhe rwa groups. 
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Resumo 

Neste capftulo, avanr;amos no terreno da estatfstica inferencial e estabelecemos as fun
dar;oes finais para voce enfrentar as tecnicas estatfsticas inferenciais mais freqiientemente 
utilizadas na psicologia. Voce aprendeu que: 

•	 Ha uma 16gica por tras dos testes de hip6teses e significlincia estatfstica. 
•	 A hip6tese nula representa 0 contnirio da hip6tese experimental. 
•	 Podemos utilizar as distribuir;6es de probabilidade para verificar as chances de que os 

efeitos em nossa pesquisa sejam oriundos de erro amostral. caso a hip6tese nula seja 
verdadeira. , 

•	 Embora os testes de hip6teses constituam os principais metodos de pesquisa em 
psicologia, existe em sentimento crescente de que apresentam Iimitar;6es no estabe
lecimento de conclus6es significativas a partir dos dados. 

•	 Como resultado disso, sugerimos vanas forrnas de suplementar os resultados de urn 
teste de hip6teses com estatfsticas mais significativas, como, por exemplo, 0 tarnanho 
do efeito e os intervalos de confianr;a. 

•	 Nos testes de hip6teses, existem dois tipos de erros (erros dos Tipos I e II) que podem 
ser cometidos quando obtemos conclus6es a partir dos dados: 
- Erro do Tipo Ie rejeitar a hip6tese nula quando verdadeira. 
- Erro do Tipo II e aceitar a hip6tese nula quando falsa. 

•	 Podem ser feitas predir;oes unidirecionais (unilaterais) e nao-direcionais (bilaterais) 
e como elas estao relacionadas com as distribuir;6es de probabilidade. 

Predir;6es bilaterais sao aquelas nas quais prevemos uma diferenr;a entre duas 
condir;6es (ou relacionarnento entre duas variaveis), mas nao especificarnos a di
rer;ao da diferenr;a (ou relacionamemo). 
Predir;oes unilaterais sao aquelas nas quais especificarnos a direr;ao de uma dife
renr;a ou relacionarnento.. 

Esperarnos que a esta altura voce tenha urn born conhecimento conceitual das abordagens 
descritiva e inferencial para analisar urn conjunto de dados. Nos capftulos restantes, com 
excer;ao do Capftulo 7, descreveremos testes estatfsticos especfficos com mais detalhes. No 
entanto, voce deve sempre ter em mente quando ler esses capftulos que tais testes se funda
mentam nos conceitos introduzidos nos capftulos iniciais. 

Exerdcios para 0 SPSSPW 

Exercicio 1 

A professora Yob esta interessada na violencia de massa durante as partidas de futebol. 
Ela pensa que a violencia do gropo e resultado dos assentos descoofortaveis do estadio. Por 
isso, Yob modifica dois est3dios diferentes na Inglaterra. Em urn esIlidio coloca assentos bern 
apertados e desconfortaveis. No outro. instala assentos confortaveis, com muito espar;o para 
as pernas e entre os assentos adjacentes. A professora organiza uma competir;ao, de modo 
que urn c1ube jogue metade das partidas em urn est3dio e a outra metade no outro est3dio. Ela 
acompanha urn gropo de doze ras adolescentes agressivos e grosseiros do c1ube e registra 0 

numero de vezes que cada urn e presQ ou expulso do estadio. Preve que 0 numero de pris6es 
e expulsoes sera maior no estadio que apresenta os assentos mais desconfortaveis e obtem os 
dados da Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 Numero de ocorreneias envo1vendo os 12 jovens em eada urn dos estadios 

'A~~"" .~'~~d·;':;'::.""·: ":'~"~o~~eI 

1 8 3 
2 5 2 
3 4 4 
4 6 6 
5 4 2 
6 8 I 
7 9 6 
8 10 3 
9 7 4 

10 8 I 
II 6 4 
12 7 3 

I. Este e urn delinearnento entre ou dentre participantes? 

2. Que tipo de variavel a professora Yob rnediu, discreta ou continua? 

3. (a) Qual e variavel independente? 
(b) Qual e variavel dependente? 

4. Este e urn teste unilateral ou bilateral? 

5. Qual e a hip6tese nula? 

6. Insira os dados no SPSSPW e fa<ra 0 seguinte para cada eondi<rlio: 
• Diagrama de barras de erro 

• Media 
• Desvio padrlio 
• Erro padrlio 
• Intervalos de eonfian<ra de 95% 

7. Converta 0 primeiro escore de cada condi<rlio em urn escore padronizado (valor z). 

Exercicio 2 

o doutor Pedante e apaixonado por linguagern e, particularmente, nlio gosta do in
finitivo dividido (p. ex., corajosamente ir onde nenhum homem esteve antes eontern urn 
infinitivo dividido e ir corajosamente onde nenhum homem esteve antes nlio contern).· Ele 
culpa a popularidade da serie Jomada nas Estre/as nos anos de 1970 pela prolifera<rlio do 
infinitivo dividido nas publica<roes que relatarn pesquisas. Dessa forma, ele selecionou 12 
psic610gos que publicararn pesquisas em periodicos, antes e depois que a serie Jornada 
nas Estre/as fosse apresentada na televislio pela prirneira vez. Ele avaliou as ultirnas 20 
publica<roes de cada pesquisador, antes e depois que a serie foi televisionada, e contou 0 
nurnero de infinitivos divididos utilizados. Previu que 0 nurnero de infinitivos divididos 
seria rnaior nas publica<roes feitas ap6s a serie ter tornado-se popular na televislio e obteve 
os dados da Tabela 4.3. 

* N. de T. Na lingua inglesa. isso faz sentido. pois 0 exemplo dado (10 boldl)' go where no man has gone before) seria urn infinitivo 
dividido. isla e. 0 adverbio est:i entre 0 10 e 0 verbo go. J3 em 10 go boldly where no man has gone before 0 adv/!rbio est~ depois do 
verbo. Esse tipo de construlJao nao e'lisle na lingua portuguesa. 

llIbela 4.3 Numero de infinitivos divididos utilizados por pesquisadores antes e depois da sene 
Jomada nos Estre/as 

.;.:. ',0 ~~l':i;'/ :'>~·:·~~J~~nF~#X~t;,,··~,~:~~~~,~~!#. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 

I. Este e urn delineamento entre ou dentre participantes? 

2. Que tipo de variavel 0 professor Pedante rnediu: categoriea, discreta ou continua? 

3. (a) Qual e variavel independente? 
(b) Qual e variavel dependente? 

4. Este e urn teste unilateral ou bilateral? 

5. Qual e a hip6tese nula? 

6. Insira os dados no SPSSPW e fa<ra 0 seguinte para cada condi<rlio: 
• Diagrama de barras para 0 erro 

• Media 
• Desvio padrlio 
• Erro padrlio 
• Intervalos de confian<ra de 95% 

7. Converta 0 prirneiro eseore de cada condi<rlio em urn escore padronizado (valor z). 
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QUESTOES DE MULTIPLA ESCOLHA (a) Desprezivel 15. Uma pesquisadora conduziu urn estudo sobre tem (c) Emais faci! se oblerem resuhados significati
(b) a pos de rea~lio com 20 panicipantes em cada uma vos com esse a 

1. Urn erro do TIpo II ocorre quando: 

(a) A hip6tese nula nlio e rejeitada quando de
veria ter sido 

(b) A hip6tese nula e rejeitada quando deveria ter 
side 

(c) A hip6tese nula e rejeitada quando nlio deve
ria ter side 

(d) A hip6tese nula nlio e rejeitada quando nlio 
deveria ter side 

2. Qual a base ou a 16gica dos testes estatfsticos infe

(c) ~ 

(d) Nenhuma das altemativas 

8. Se voce obtem 0 valor p bilateral de 0,02, 0 valor p 
unilateral equivalente sera: 

(a) 0,01 
(b) 0,04 
(c) 0,02 
(d) 0,40 

9. Se prevemos que existe uma diferen~a entre as 
condi~oes A e B, fazemos: 

das duas condi~Oes. Ela constatou que a varian
cia da primeira condi~lio e de 2 segundos, e a da 
segunda, de 14 segundos. Qual das seguinles afir
ma~Oes e verdadeira? 

(a) Ela nlio deve utilizar urn teste parametrico 
porque a condi~lio da homogeneidade das va
riancias nlio esta satisfeita 

(b) EJa satisfez todos os requisitos para 0 uso de 
urn teste parametrico 

(c) Ela nlio tern homogeneidade de variancias, 
mas ainda assim pode utilizar urn teste pa

(d) Altemativas (a) e (b) 

\8. Quando convertemos nossos dados em urn valor 
de uma distribui~o de probabilidade, como e de
nominado 0 resultado obtido? 

(a) Significativo 
(b) Nlio-significativo 
(c) Estatfstica teste 
(d) Poder do estudo 

19. lmagille que conduzimos dois estudos. No estudo A, 
temos 1000 participantes e obtemos urn valor p de 

renciais? 

(a) Deterrninar a probabilidade de se obter urn 
efeito devido ao erro amostral quando a hip6
tese nula e verdadeira 

(b) Deterrninar a probabilidade de obter urn efei
to devido ao erro amostral quando a hip6tese 
nula e falsa 

(c) Detenninar a probabilidade de se cometer urn 
erro do Tipo II 

(d) Todas as altemativas 

3. Se voce obtem urn valor-p unilateral igual a 0,02, 0 

valor-p bilateral equivalente e: 

(a) 0,01 
(b) 0,04 
(c) 0,02 
(d) 0,40 

(a) Uma previslio unilateral 
(b) Uma previslio bilateral 
(c) Uma previslio nula 
(d) Altemativas (b) e (c) 

10. Se voce obtem urn a de 4%, 0 que isso significa? 

(a) A probabilidade de que a hip6tese nula seja 
verdadeira e 4% 

(b) A probabilidade de que a hip6tese nula seja 
falsa e 4% 

(c) A probabilidade de se obter 0 efeito por erro 
amostral se a hip6tese nula for verdadeira e 4% 

(d) Todas as altemativas 

II. Se voce preve que nlio existe diferen~a entre as 
condi~Oes A e B, qual e a hip6tese nula? 

(a) A condi~lio A sera maior do que a condi~lio B 

rametrico, pois possui amostras do mesmo 
tamanho 

(d) Nenhuma das altemativas 

16. Como representamos 0 poder de urn teste? 

(a) a 
(b) ~ 

(c) I - a 
(d) I  ~ 

17. Por que nonnalmente utilizamos uma significlincia 
deO,05? 

(a) Eurn nfvel tradicional utilizado pela maioria 
dos psic610gos 

(b) Esse valor representa urn born balanceamento 
entre a possibilidade de se cometerem erros 
dos Tipos I e II 

0,0 I, enquanto no estudo B temos apenas 20 partici
pantes e urn valor p de 0,05. Em qual desses estudos 
existe 0 maior efeito? 

(a) Estudo A 
(b) Estudo B 
(c) 0 efeito eo mesmo nos dois estudos 
(d) Nlio podemos responder a questlio com base 

nas inforrna~Oes dadas 

20. Se voce constata em urn eSlUdo que 0 valor p e 
0,05, qual e a probabilidade de que a hip6tese al
temativa seja verdadeira? 

(a) 0,05 
(b) I menos 0,05 
(c) Nlio podemos determinar a probabilidade de 

que a hip6tese altemativa seja verdadeira 
(d) Nenhuma das altemativas 

4. Se voce preve que duas variaveis A e B estlio rela
cionadas, qual e a hip6tese nula? 

(b) 
(c) 
(d) 

A condi~lio B sera maior do que a condi~lio A 
A condi~lio A esta relacionada 11 condi~lio B 
Nlio existinl diferen~a entre as condi~Oes A e B 

(a) 
(b) 

Que existe relacionamento entre A e B 
Que A sera maior que B 

12. Se rejeitarmos a hip6tese nula quando verdadeira: Referencias 
(c) Que nlio existe diferen~a entre A e B 
(d) Nenhuma das altemativas 

5. 0 poder de urn experimento e: 

(a) a 
(b) A habilidade de 0 pesquisador rejeitar a hip6

tese nu)a quando e, de fato, falsa 
(c) A sensibilidade dos panicipantes 11 manipula

~lio experimental 
(d) Todas as altemativas 

(a) Cometeremos urn erro do Tipo I 
(b) Cometeremos urn erro do Tipo II 
(c) Realizaremos urn progresso cientffico 
(d) Altemativas (b) e (c) 

13. Quais das seguintes slio hip6teses concementes ao 
uso dos testes parametricos? 

(a) Os dados devem estar normalmente distri
bufdos 

(b) As amostras testadas devem ter aproximada
mente as mesmas variancias 

BAKER, R. et aI. Emotional processing and panic. Behaviour Research and Therapy v. 42, n. \\, p. 
1271-87, November 2004. 

CLARK-CARTER, D. Effect size: the missing piece of the jigsaw. The Psychologist. v. 16, p. 636-38, 
2003. 

DRACUP, C. Hypothesis testing - what it really is. The Psychologist. v. 8, p. 359-62, 1995. 
HOWELL, D. C. Statistical Methodsfor Psychology. 5" ed. Wadsworth. 2002. 
LOFfUS, G. R. On the tyranny of hypothesis testing in the social sciences. Contemporary 

Psychology. v. 36. n. 2, p. 102-05, 1991. 
LOFfUS, G. R. Psychology will be a much better science when we change the way we analyze data. 

Current Directions in Psychological Sciellce. v. 5, p. 161-71, 1996. 
6. Quando prevemos que a condi~lio A e maior que a (c) Nlio devemos ter valores extremos MOGG, K., MATHEWS, A., WEINMAN, J. Memory bias in clinical anxiety. Journal ofAbnonnal 

condi~lio B, fazemos: (d) Todas as altemativas Psychology. v. 96, p. 94-8, \987. 

(a) 
(b) 

Uma previslio unilateral 
Uma previslio bilateral 

14. Urn erro do Tipo II significa: 
PARKINSON, B. Anger on and off the road. British Journal ofPsychology. v. 92, p. 507-26, 2001. 
REIDY, 1., RICHARDS, A. A memory bias for threat in high-trait anxiety. Personolity and Individual 

(c) 
(d) 

Uma previslio unidirecional 
Altemativas (a) e (c) 

(a) 

(b) 

Que rejeitamos a hip6tese nula quando ver
dadeira 
Que aceitamos a hip6tese experimental quan

Differences. v. 23, p. 653-63, 1997. 
RICHARDS, A., FRENCH, C. C. Effects of eocoding and anxiety on implicit and explicit memory 

performance. Personality and Individual Differences. v. 12, p. 131-09, 1991. 
7. A probabilidade de que urn efeito surja devido do falsa WALSH, 1. J., UGUMBA-AGWUNOBI, G. Individual differences in statistics anxiety: the roles of 

ao erro amostral caso a hip6tese nula seja verda
deira e: 

(c) 
(d) 

Que aceitamos a hip6tese nula quando falsa 
Nenhuma das altemativas 

perfectionism, procrastination and trait anxiety. Personality and Individual Differences. v. 33, p. 
239-5 1,2002. 
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