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Resumo: Este trabalho apresenta a importância da programação e o uso crescente de 

recursos computacionais em diversas áreas, como a Estatística, que apesar de possuir 

softwares a ela dedicados, apresentam limitações, como por exemplo para se realizar um 

mesmo teste milhares de vezes para um banco de dados. Ao se observar tais limitações, um 

programa em C++ foi elaborado para o levantamento de dados e para a realização do teste 

qui-quadrado de aderência, que verifica se uma distribuição de frequências ocorre conforme 

esperado teoricamente. Os dados dos 1360 primeiros sorteios da Lotofácil foram utilizados 

para demonstrar a aplicação desse programa, que mostrou-se eficiente para a realização 

repetitiva do teste, que seria inviável manualmente. Deste modo, este trabalho trata da 

interdisciplinaridade entre as áreas de Engenharia, e incentiva o ensino da programação e o 

seu uso como ferramenta para diversas áreas, como a Estatística. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Programas e recursos computacionais são cada vez mais usados, nas mais diversas 

áreas, uma vez que sua capacidade de processamento cresce a cada dia, o que permite que a 

execução de tarefas e cálculos repetitivos seja feita de forma extremamente mais rápida e 

precisa. A Estatística é uma dessas áreas, pois exige cálculos repetitivos e sistemáticos nos 

quais podem ocorrer pequenos erros ou desatenções, o que pode conduzir a uma conclusão 

incorreta, prejudicando um estudo. Além disso, nota-se que os softwares atuais da área são 

limitados, uma vez que não possuem estrutura para realizar automaticamente uma mesma 

análise ou teste para um banco de dados, ou seja, caso seja necessária a realização de um 

mesmo teste repetidas vezes, a única opção é realizá-los manualmente, o que pode ser 

inviável, dependendo da quantidade de repetições necessárias. 

 Observa-se então a interconexão entre as disciplinas da Engenharia, como a Estatística 

e a Computação, e como uma pode auxiliar a outra, fornecendo técnicas ou ferramentas que a 

facilitem ou viabilizem, uma vez que uma simples estrutura de repetição (looping), oferecida 

em qualquer linguagem de programação, como o for na linguagem C++ (PAMBOUKIAN et 

al, 2013), é capaz de suprir a necessidade da realização de um teste estatístico por milhares de 
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vezes. Além disso, uma estrutura condicional, como o if...else, permite a separação de uma 

amostra em grupos, como maiores ou menores do que determinado número, ou então em 

intervalos pré-definidos, e contabilizando a quantidade de elementos em cada grupo; 

possibilitando assim o levantamento de dados necessários para uma análise estatística. Outro 

recurso bastante proveitoso da programação é a manipulação de arquivos, pois torna possível 

a utilização de um banco de dados armazenado em um arquivo de texto, onde pode-se ter os 

dados coletados, e que após sua leitura, pode ser utilizado para o processamento de testes. 

 Pode-se considerar, por exemplo, os dados dos sorteios de um jogo lotérico como um 

banco de dados relativamente extenso, como o da Lotofácil, que teve 1360 sorteios realizados 

até 11/05/2016. A Lotofácil consiste de um jogo lotérico, onde escolhem-se 15 números 

dentre os 25 possíveis (de 1 a 25), e assim existem 3.268.760 resultados possíveis, número 

que resulta da combinação de 25 tomados 15 a 15, e ao se definir alguns critérios, pode-se 

dividi-los em grupos, por exemplo considerando quantos números pares e ímpares constam 

em cada sorteio possível. Desta forma, haverá certa quantidade de grupos, cada um com sua 

quantidade de elementos, e portanto com sua probabilidade de ocorrência; e se forem 

considerados os 1360 sorteios citados anteriormente, será possível observar a ocorrência de 

cada grupo, utilizando-se um programa em C++, e também calcular a ocorrência esperada 

para cada grupo, sendo que a comparação do observado e do esperado permite verificar se 

esse intervalo de sorteios comporta-se como esperado teoricamente ou não. Uma ferramenta 

estatística que é capaz de efetuar essa verificação é o teste qui-quadrado de aderência, que 

compara a diferença entre a frequência observada e esperada de cada grupo, e assim, quanto 

menor forem as diferenças para cada grupo, menor será o valor do qui-quadrado, e a aderência 

é comprovada caso esse valor não ultrapasse o valor do qui-quadrado crítico (valor tabelado). 

 Tem-se então como objetivo desse trabalho sustentar a programação em C++ como 

ferramenta para a estatística e aplicar o teste qui-quadrado de aderência para 3 formas de 

agrupamento, utilizando primeiramente os 1360 sorteios e em seguida amostras desse total. 

2. O TESTE QUI-QUADRADO DE ADERÊNCIA 

 A partir de uma distribuição de frequências, o teste qui-quadrado estabelece o grau de 

correspondência entre as frequências observadas (Oi) e esperadas (Ei) em cada categoria, e 

portanto indica se existe uma diferença significante entre os valores observados e esperados 

(SIEGEL & CASTELLAN, 2008). O valor do qui-quadrado pode ser calculado pela Equação 

(1), e é representado por X2. 

  (1) 

 

Após esse cálculo, compara-se esse valor ao qui-quadrado crítico que é tabelado para 

cada nível de significância (α) estipulado e cada número de graus de liberdade (gl), 

representado por χ2
cr, gl. Sendo que o nível de significância indica a probabilidade de rejeitar-

se a hipótese de aderência quando ela é verdadeira, e o número de graus de liberdade é igual a 

(k – nº de parâmetros estimados – 1), com k representando o número de classes 

(MONTGOMERY & RUNGER, 2003). 

Quanto menor a diferença entre os valores observados e esperados, menor será o valor 

de X2, e portanto não se rejeita a hipótese de aderência caso X2 ≤ χ2
cr, gl. Caso X2 > χ2

cr, gl, 

rejeita-se a hipótese de aderência. 
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Para a realização do teste qui-quadrado, é necessário que todas as frequências 

esperadas sejam maiores do que 1 e não mais do que 20% das frequências esperadas sejam 

menores do que 5. Caso contrário, deve-se agrupar as classes de modo que ambas as 

condições sejam satisfeitas (SIEGEL & CASTELLAN, 2008). 

3. A LOTOFÁCIL EM CLASSES 

 Ao dividir-se as 3.268.760 combinações possíveis da Lotofácil em grupos, de acordo 

com algum critério, pode-se aplicar o teste qui-quadrado de aderência. 

 

3.1. Pares e ímpares 

 Se o espaço amostral for dividido entre pares e ímpares, observa-se a ocorrência de 12 

pares e 13 ímpares, sendo eles: 

 

 Pares = {2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24} 

 Ímpares = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25} 

 

 A Tabela 1 apresenta as formas de combinação entre esses grupos para se formar um 

jogo, e a quantidade de combinações possíveis para cada uma delas. Por exemplo, existem 66 

combinações possíveis para se formar um jogo com 2 pares e 13 ímpares. 

 

Tabela 1 – Distribuição do espaço amostral em grupos de pares e ímpares. 
Pares 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ímpares 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

Combinações 66 2860 38610 226512 660660 1019304 849420 377520 84942 8580 286 

 

3.2. Centro e borda 

 Se o espaço amostral for dividido entre os números que estão no centro, e os que estão 

na borda conforme disposição apresentada na Figura 1, observa-se a ocorrência de 9 números 

no centro e 16 números na borda. 

 

 

 Centro = {7; 8; 9; 12; 13; 14; 17; 18; 19} 

 Borda = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25} 

 

 A Tabela 2 apresenta as formas de combinação entre esses grupos para se formar um 

jogo, e a quantidade de combinações possíveis para cada uma delas. Por exemplo, existem 16 

combinações possíveis para se formar um jogo com nenhum número no centro e 15 na borda. 

 

 

Figura 1 – Números do centro 

em amarelo e números da borda 

em azul. 
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  Tabela 2 – Distribuição do espaço amostral em grupos de números no centro e na borda. 
Centro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Borda 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Combinações 16 1080 20160 152880 550368 1009008 960960 463320 102960 8008 

 

3.3. Cruz e quadrantes 

 Se o espaço amostral for dividido entre os números que estão na cruz, e os que estão 

nos quadrantes conforme disposição apresentada na Figura 2, observa-se a ocorrência de 9 na 

cruz e 16 nos quadrantes, sendo eles: 

 

 Cruz = {3; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 23} 

 Quadrantes = {1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 25} 

 

 

 A Tabela 3 apresenta as formas de combinação entre esses grupos para se formar um 

jogo, e a quantidade de combinações possíveis para cada uma delas. Por exemplo, existem 16 

combinações possíveis para se formar um jogo com nenhum número na cruz e 15 nos 

quadrantes. 

 

  Tabela 3 – Distribuição do espaço amostral em grupos de números na cruz e nos quadrantes. 
Cruz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quadrantes 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Combinações 16 1080 20160 152880 550368 1009008 960960 463320 102960 8008 

 

4. O PROGRAMA ELABORADO EM C++ 

 Por meio do site da Caixa Econômica Federal, é possível obter os resultados de todos 

os sorteios da Lotofácil já realizados (disponível em: http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/ 

loterias/landing/lotofacil/). Além dos resultados, constam também informações como a data 

do sorteio e local de realização do sorteio, que são irrelevantes para a realização do teste de 

aderência, e por esse motivo, um programa foi desenvolvido pelo autor para a tarefa de filtrar 

apenas os dados relevantes em um arquivo de texto, ou seja, o número do sorteio e os 15 

números sorteados. Como esse programa tem uma finalidade pontual, ou seja, seu uso foi 

necessário apenas uma vez, optou-se pelo autor em mantê-lo separado do programa principal, 

responsável pela análise estatística. O arquivo filtrado foi utilizado como banco de dados, que 

se constitui de uma matriz com 16 colunas e 1360 linhas, constando o número do sorteio na 

primeira coluna e os 15 números sorteados nas 15 colunas seguintes. 

 

 

 

Figura 2 – Números na cruz 

em amarelo e números nos 

quadrantes em azul. 
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 A Tela 1 mostra o menu do programa principal, cujas opções são: 

 

 Opção 0: Encerra o programa; 

 Opção 1: Permite que o usuário atualize a tabela de sorteios; ou seja, assim que um 

novo sorteio for realizado, é possível introduzi-lo ao arquivo de texto que já contém 

todos os sorteios anteriores; 

 Opção 2: Verifica a frequência observada para cada classe de pares e ímpares; 

 Opção 3: Verifica a frequência observada para cada classe de números do centro e da 

borda; 

 Opção 4: Verifica a frequência observada para cada classe de números da cruz e dos 

quadrantes; 

 Opção 5: Realiza o teste qui-quadrado de aderência para 33330 amostras de 100, 200 e 

500 sorteios cada, considerando as classes da divisão por pares e ímpares; 

 Opção 6: Realiza o teste qui-quadrado de aderência para 33330 amostras de 100, 200 e 

500 sorteios cada, considerando as classes da divisão por números do centro e da 

borda; 

 Opção 7: Realiza o teste qui-quadrado de aderência para 33330 amostras de 100, 200 e 

500 sorteios cada, considerando as classes da divisão por números da cruz e dos 

quadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DADOS OBTIDOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Primeiramente, o teste qui-quadrado de aderência foi aplicado para os 1360 sorteios para 

cada um dos métodos de divisão do espaço amostral, e os dados para tanto foram obtidos com 

as opções 2, 3, e 4 do programa elaborado. Todos esses testes foram realizados ao nível de 

significância de 5%. 

Logo após, as opções 5, 6 e 7 do programa elaborado foram utilizadas para a realização 

do teste qui-quadrado de aderência para amostras com 100, 200 e 500 sorteios dentre os 1360. 

Para tanto, determinou-se por meio do software estatístico Minitab que, para um nível de 

significância de 5%, poder de 95%, erro de 0,004 para mais, supondo o valor de proporção 

prevista igual a 0,05 (valor da probabilidade de rejeição da aderência em cada teste realizado 

supondo que esta na realidade ocorre) são necessárias 33330 amostras. 

 

Tela 1 – Menu do programa principal elaborado. 
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5.1. Considerando os 1360 sorteios 

As Telas 2, 3 e 4 apresentam as frequências observadas para cada uma das divisões do 

espaço amostral e seus respectivos valores de X². Como X² < χ2
cr para os 3 casos, então não se 

rejeita a hipótese de aderência em nenhum deles. 

 

Tela 2 – Resultados obtidos com a opção 2 do programa 

elaborado. 

Tela 3 – Resultados obtidos com a opção 3 do programa 

elaborado. 
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5.2. Considerando amostras dos 1360 sorteios 

 As Telas 5, 6 e 7 apresentam a quantidade de amostras para as quais não se rejeita a 

aderência, ou seja, com X² < χ2
cr, e a quantidade de amostras para as quais rejeita-se a 

aderência, ou seja, com X² ≥ χ2
cr. Como a porcentagem de amostras não rejeitadas foi superior 

a 95% em todos os casos, então a porcentagem de amostras rejeitadas não excedeu 5% em 

nenhum caso, não se deve rejeitar a hipótese de aderência para nenhuma das situações 

propostas. 

 

Tela 4 – Resultados obtidos com a opção 3 do programa elaborado. 

Tela 5 – Resultados obtidos com a opção 5 do programa elaborado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não se rejeitou a hipótese de aderência para nenhuma das situações expostas, e então, 

ao nível de significância de 5%, as 3 formas de divisão do espaço amostral se distribuíram 

conforme esperado teoricamente, tanto para os 1360 sorteios quanto para amostras de 500, 

200 e 100 sorteios. 

 O programa elaborado mostrou-se eficaz para o levantamento de dados e para a 

realização do teste qui-quadrado de aderência, reforçando a importância da programação 

como ferramenta para outras áreas, como a estatística no caso desse trabalho. 

 O ensino da programação deve ser cada vez mais reforçado e incentivado, uma vez 

que o uso de ferramentas computacionais é crescente, e pode proporcionar benefícios tanto 

para as áreas da Engenharia como para outras áreas. 

Tela 6 – Resultados obtidos com a opção 6 do programa elaborado. 

Tela 7 – Resultados obtidos com a opção 7 do programa elaborado. 
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CHI-SQUARED TEST APPLIED TO LOTOFÁCIL WITH DATA 

PROCESSING ON AN ELABORATED C++ PROGRAM 
 

Abstract: This document presents the significance of programming and the increasing use of 

computational resources in many areas, such as Statistics, which has software dedicated to it, 

but present limitations, for example to run the same test several times for a database. By 

observing such limitations, a program in C++ was elaborated for data collection and to run 

the chi-squared test, which verifies if the frequency distribuition occurs as expected 

theoretically. The data from the first 1360 raffles of Lotofácil was used to demonstrate the 

application of this program, which showed to be efficient to run the same test repetitively, 

which would be impracticable to be done by hand. Therefore, this document is about the 

interdisciplinarity of the Engineering areas, and encourages the teaching of programming 

and its use as a tool for many areas, such as Statistics. 

 

Key-words: Statistics, chi-squared Test, Programming, C++. 

 

 


