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✓ Apresentação
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✓ Apresentação

Terças

10h30 às 12h30
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✓ Apresentação

✓ Frequência

✓ Avaliação

75%

NF = (AB1 + AB2)/2

AB1 = Pi*0,8+T1*0,2

AB2 = Pj*0,8+T2*0,2

Reavaliação

Prova Final

P1: 06/11

P2: 18/12

P3: 05/02

Reavaliação: 12/02

Prova Final: 19/02



Estatística



✓ Introdução

Estatística

medida; número

Campo

➢ População

➢ Parâmetros

➢ Amostra

➢ Estatística



✓ Introdução Dados qualitativos

Dados quantitativos

➢Discretos

➢Contínuos

• Nível nominal

• Nível ordinal

• Nível intervalar

• Nível de razão



✓ Introdução

Planejamento de Experimentos

➢Definição da questão e população

➢ Escolha dos métodos

➢Coleta de dados

➢Organização, Análise e Conclusões.

• Estudo observacional

• Experimento

• Amostra aleatória
• Amostragem estratificada
• Amostragem sistemática
• Amostragem por conglomerados
• Amostra de conveniência

• Erro amostral
• Erro não-amostral



✓ Computadores e Calculadoras

“É importante reconhecer que tanto os pacotes de software como
os computadores têm uma limitação muito séria: eles seguem
cegamente as instruções, ainda que inadequadas ou mesmo
absurdas. O computador não raciocina, e não pode formular
julgamentos. A compreensão dos princípios da estatística é pré-
requisito importante para a correta interpretação de resultados
obtidos por computadores” (TRIOLA, p. 13)



✓ Organização dos Dados

Planejamento

Coleta de Dados

População

Amostra

Organização

Análises

➢ A natureza ou forma dos dados;

➢ Valor representativo (média);

➢ Dispersão.



Uma tabela de frequências relaciona categorias (ou classes) de valores,
juntamente com contagens (ou frequências) do número de valores que
se enquadram em cada categoria.

Limites inferiores de classe

Limites superiores de classe
➢ Fronteiras de classe

➢Amplitude de classe

✓ Organização dos Dados



Atenção

1) As classes devem ser mutuamente excludentes.

2) Todos os dados devem ser incluídos.

3) As classes devem, preferencialmente, ter a mesma amplitude.

4) Escolher números convenientes ao definir os limites de classe.

5) Utilizar entre 5 e 20 classes.

6) A soma das frequências deve ser igual ao número de observações.

✓ Organização dos Dados



✓ Organização dos Dados



✓Exemplo 1

Construa uma tabela de frequências com 5 classes, representando a quantidade de

membros das famílias de todos os alunos da turma. Calcular os pontos médios, as

frequências relativas e as acumuladas.



✓ Teoria



✓ Teoria



✓Exemplo 2

Construa um histograma que represente os dados do exemplo 1.



✓Exemplo 3

Foi feito um estudo para determinar como as pessoas obtêm empregos. A tabela que

segue relaciona dados de 400 pessoas escolhidas aleatoriamente. Os dados se baseiam

em resultados do National Center for Carrer Strategies. Constua um diagrama de Pareto

que corresponda aos dados em questão. Qual seria a abordagem mais eficiente para

uma pessoa que deseje um emprego?

Fontes de trabalho dos que 
responderam a pesquisa

Frequência

Anúncios tipo “procura-se” 56

Firmas de pesquisas 44

Rádio e Televisão 280

Envio de correspondência em massa 20



✓Exemplo 4

Uma análise de descarrilhamento de trens mostrou que 23 descarrilhamentos foram

causados por más condições da linha, 9 foram devidos a falhas no equipamento, 12

foram atribuídos a erro humano e 6 tiveram outras causas [Fonte: Dados da Federal

Railroad Administration]. Construa um gráfico de setores para representar os dados em

questão.



✓ Exercícios

TRIOLA, M. Introdução à Estatística, 10 ed, Rio de Janeiro: LTC, 2011.

p. 8 – Exercícios: 5 ao 24, e 26.

p. 25 – Exercícios:5 ao 8, 13 ao 24

p. 39 – Exercícios: 5 ao 18, 23 ao 25.

p. 44 – Exercícios: 5 ao 12 e 18.

p. 54 – Exercícios: 5 ao 8, 13, 19 ao 24 e 26.


