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1. TESTE AB

A descrição da Wikipedia sobre o teste A/B é a seguinte: 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_A/B)
"Teste A/B é um método de teste de design através do qual comparam-se 
elementos aleatórios com duas variantes, A e B, em que estes são o 
controle e o tratamento de uma experiência controlada, com o objetivo de 
melhorar a percentagem de aprovação. Estas experiências são muito 
utilizadas em desenvolvimento web e de marketing, e até mesmo em 
formas tradicionais de publicidade. Teste A/B também se designa por 
experiência aleatória controlada, experiência online controlada e teste de 
divisão. Em web design, o teste A/B é utilizado para identificar alterações 
nas páginas web que podem provocar mudanças positivas ou negativas no 
interesse dos utilizadores. Como o nome já diz, duas versões são 
comparadas, as quais são idênticas exceto por uma variante que pode 
impactar o comportamento do utilizador. A versão A pode ser a versão 
utilizada atualmente (controle), enquanto a Versão B é a modificada 
(tratamento)."



Tempo 0:55





● Desenho do experimento
● População de usuários
● Predição de quem irá gastar com o APP
● Escolher o que se quer otimizar: retenção, métrica do usuário, etc
● Randomização em grupos
● Inferência bayesiana
● Os resultados obtidos refletem diferenças entre A e B ou achados aleatórios (by 

chance)?





Diferenças by chance?

❖ População x Amostra
❖ Parâmetro x Estimador
❖ Variável aleatória
❖ Distribuição de probabilidade
❖ Distribuição amostral
❖ Inferência clássica x bayesiana
❖ Testes de hipóteses
❖ p-valor



População

Inferência estatística

Amostra
X ~ Bernoulli (p)

P(    ) = p = 0,25

parâmetro
(populacional) estimador

(amostral)

Bayesiana
Clássica



Amostra 1

Amostra 2 Amostra 4

Amostra 3

distribuição amostral: 
distribuição de probabilidade do estimador

estimador
pontual

estimador
intervalar



Diferenças by chance?

❖ Cálculo do tamanho amostral



❖ Amostragem

◸ plano amostral: define como se dá a seleção da amostra
◸ define-se a probabilidade de cada unidade ser selecionada (em 

amostragens probabilísticas)
◸ ignorar o plano amostral pode subestimar (ou superestimar) a 

variância do estimador
◸ Amostra Aleatória Simples: cada unidade da população tem 

mesma probabilidade de ser selecionada para a amostra, sem 
estratificação e em um único estágio com seleção aleatória.

◸ Outras: estratificada, sistemática, múltiplos estágios, etc
◸ amostragens não probabilísticas: de conveniência, voluntários



Amostragem de conveniência

By Arlie Russell Hochschild
Nov. 15, 1987

● 84% insatisfeitas em seus 
relacionamentos

● 70% das casadas por 5+ anos têm 
relações fora do casamento

● 95% reportaram assédio 
emocional dos parceiros

● 100.000 questionários distribuídos, 
mas 4,5% retornaram

● 127 questões (longo!)



❖ médicos, enfermeiros estatísticos, psicólogos entre 
outros

❖  avaliar os resultados terapêuticos da DAC
❖  pacientes: angina estável, função ventricular 

preservada independentemente do número e grau de 
comprometimento arterial

❖ estudo randomizado
❖ após a intervenção, os pacientes tiveram seguimento 

clínico trimestral
❖ eventos primários: morte cardíaca, infarto do miocárdio 

ou angina refratária
❖ 20.769 pacientes recrutados, 611 elegíveis, randomizados 

para cirurgia (n= 203), angioplastia (n= 205), ou 
tratamento clínico (n= 203)

MASS (Medicine, Angioplasty, Surgery Study)



Amostragem em blocos

...

❖ aleatorização por blocos de 6

❖ equilibra o nº de 

participantes nos grupos

❖ P(bloco)=1/45

❖ análise dos dados deve 

considerar efeito de bloco



MASS (Medicine, Angioplasty, Surgery Study)



❖ Inferência Bayesiana

Fórmula da Probabilidade Total
Se (B1,B2,B3, … , Bk) uma partição de Ω e A ⊆ Ω, então:

P(A) = P(B1) . P(A|B1) + P(B2) . P(A|B2) + … + P(Bk) . P(A|Bk)

Fórmula da Bayes



Redes Bayesianas

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_bayesiana



2. COMPARAÇÃO DE CLASSIFICADORES

Fonte: http://www2.ic.uff.br/~kdmile/MachineLearning_Andre.pdf



Slide 24 da apresentação do André

Modelo de Regressão Logística
Modelo de Regressão Linear Múltipla, Ridge, Lasso
Análise de Agrupamento
Análise de Componentes Principais
Análise de Correlação

Validação Cruzada
Bootstrap



Avaliação de Desempenho de Classificador

Slide 118 da apresentação do André



Matriz de Confusão

F Classificação (C)

positivo negativo TOTAL

Real 
(R)

positivo 138 (VP) 111 (FN) 249

negativo 60 (FP) 2106 (VN) 2166

TOTAL 198 2217 2415ou recall

ou precisão



Diferença de nomenclatura

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_confus%C3%A3o



Curva ROC e AUC
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1. AAAAAAAAAA
2. BBBBBBBBBB

3. CCCCCCCCC
4. DDDDDDDDD
5. EEEEEEEEEE

6. FFFFFFFFFFF

...
30. ΦΦΦΦΦΦΦ

Prova linear

2. BBBBBBBBBB

3. CCCCCCCCC

5. EEEEEEEEEE

6. FFFFFFFFFFF

30. ΦΦΦΦΦΦΦ

Prova Adaptativa
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9. XXXXXXXXXXX
8. HHHHHHHHH

28. θθθθθθθθθθ

11 ηηηηηηηηηηη

1. AAAAAAAAAAA

15. OOOOOOOO

16. LLLLLLLLLLLL

TEORIA DE RESPOSTA AO 
ITEM (TRI)

Nota ENEM: https://www.facebook.com/watch/?v=1719594845036710

3. TESTE ADAPTATIVO COMPUTADORIZADO



Modelo de 3 parâmetros para itens dicotômicos TRI

X







Fonte: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=E1452DABA618067084F0E77DADBE05B7?doi=10.1.1.27.699&rep=rep1&type=pdf



MULTIDISCIPLINARIDADE

COMPUTAÇÃO ESTATÍSTICA

ÁLGEBRA LINEAR
OTIMIZAÇÃO
MATEMÁTICA

Ciência 
Dados


