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O que é estatística? 

 

Senso restrito:   

• Fazer inferências sobre a população a partir de amostras 

Senso amplo:  

• Orienta a coleção, organização e resumo dos dados 

• Orienta a apresentação de dados, tabelas ou gráficos 

• Desenvolve modelos para entender fenomenos aleatorios e não aleatorios 

• Utiliza modelos de predição 

 



Definições 

• Dados: Observações coletadas 

• População: Coleção completa de todos os 

elementos a serem estudados 

• Censo: Conjunto de dados obtidos de todos 

os membros da população 

• Amostra: Subconjunto de 

membrosselecionados de uma população 



O que é estatística? 

O que é parâmetro? 

É uma medida numérica que descreve alguma caracteristica de uma: 

POPULAÇÃO AMOSTRA 
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Tipos de dados 

• Quantitativos 

 Contagens ou medidas 

• Qualitativos (Categoricos, de atributos) 

 Carácteristica não numérica 

• Dados discretos 

 Os valores são finitos ou enumeraveis 

• Dados continuos 

 Infinitos valores possiveis 



Benjamin Disraeli 

Há três tipos de mentiras: 

Mentiras 

Mentiras horriveis 

Estatística 

Para refletir 



Erros frequentes em estatística 

1. Amostras voluntarias 

2. Pequenas amostras 

3. Gráficos tendenciosos 

4. Pictogramas tendenciosos 

5. Porcentagens 

6. Questões direcionadas 

7. Ordem das questoes 

8. Dados perdidos 

9. Correlação e causalidade 

10. Estudo de interesse proprio 

11. Números precisos 

12. Cenarios parciais 

13. Distorção deliberada 



Características dos dados 

• Centro 

 

• Variação 

 

• Distribuição 

 

• Outliers 

 

• Tempo 

 



Como apresentar resumos e graficos 

• Distribuição de frequencia 

• Histogramas 

• Poligonos de frequencia 

• Ogiva 

• Gráfico de pontos 

• Diagrama Ramo e folhas 

• Gráficos de pareto 

• Gráfico de setores 

• Diagrama de dispersão 

• Gráfico de series temporais 

 



Distribuição de frequência 

 

40 obs 

40 obs 



• Numero de clases desejado: 7 

• Amplitude de classe   A= (max-min)/num de classes 

   A=(124-60)/7= 9,14~ 10  

• Limite inferior: Escolhemos 60 como valor minimo 

• O limite inferior da segunda classe: 60+10=70 e assim 

sucessivamente as outras classes 

• Liste os limites inferiores 60, 70,80,90, 100,110,120 

• Identificar os limites superiores, e  classificar os dados, depois 

somar o numero de valores de cada classe 

 



• Frequencia relativa 

  FR=
𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑞
 



Que tem de especial esta tabela?  

 



Histogramas 

• Gráfico de barras. Em x estam as classes e y as frequencias 

• Para sua construção é preciso fazer uma tabela de frequencias 



 



Porque é importante a distribuição dos dados? 



Polígono de frequência 



Ogiva 



Diagrama Ramo e folhas 

 



Gráfico de pareto 

• Porque não chamamos de histograma? 

Medio utilizado para encontrar trabalho. 



Gráfico de setores 

 



Diagramas de dispersão (scatterplots) 

 



Gráfico de serie temporal 
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Figura 1. Quantidade exportada de Capsicum seco em 
toneladas do Brasil 



Pictogramas 
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