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INTRODUÇÃO



Estatística te lembra o que?·
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DEFINIÇÃO



A palavra estatística origina-se do latin e significa o estudo do
estado
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DIVISÃO DA ESTATÍSTICA



Estatística Descritiva
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Estatística Inferencial
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS



População

É o conjunto de todos os elementos de interesse com pelo menos
uma caracterıśtica observável em comum.
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Amostra

Censo

Pesquisa amostral

É um subconjunto da população.

É o processo de realização de uma pesquisa para coletar dados
correspondentes à população inteira

É o processo de realização de uma pesquisa para coletar dados
correspondentes a uma amostra.
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DADOS



São os fatos e números coletados, analisados e sintetizados para
apresentação e interpretação.

Elementos·

Variáveis·

Peso, altura,

etc.

Tempo de

processamento,

temperatura da

máquina, etc.

Comprimento da

antena, perıḿetro

do toráx, etc.

Número de

funcionários,

número de

estudantes, etc.

13/25



ESCALA DE MEDIÇÃO



Escala nominal
Refere-se a uma variável que contém rótulos ou nomes usados
para identificar um elemento;

Cor Sexo Estado
Civil

Marca
de
um
produto

15/25



Escala ordinal
Refere-se a uma variável com propriedades de dados nominais
cuja a ordem ou classificação é importante

Tamanho Satisfação Escore
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Escala intervalar
Refere-se a uma variável com propriedades de dados ordinais,é
numérica, no entanto, não há ponto nulo natural, ou seja, o ponto
zero é arbitrário.

Temperatura Quociente
de
inteligência

17/25



Escala de proporção ou de razão
Refere-se a uma variável com propriedades de dados intervalares,
é numérica, e tem um ponto zero verdadeiro como sua origem.

Número
de
alunos

Altura
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CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS



Dados qualitativos
Refere-se a dados que incluem rótulos ou nomes usados para
identificar uma classe de cada elemento.

Escalas nominais e ordinais
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Dados quantitativos

Dados discretos

Refere-se a dados que requerem valores numéricos que
indiquem quantificações ou quantidade numérica, seja escala
intervalar ou de proporção/razão. Tais dados ainda por ser do
tipo discretos ou contıńuo.

São aqueles que medem quantidade·

Nº
de
filhos

Nº
de
funcionários
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Dados contínuos
São aqueles que medem quantificação·

Peso
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TIPOS DE ESTUDOS



Estudos observacionais
Também chamado de estudos de levantamento, não fazem
nenhuma tentativa de controlar as variáveis de interesse, como é
o caso de pesquisas baseadas em questionários.
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Estudos experimentais
Caracterizam-se pelo fato do pesquisador ser o responsável pela
exposição dos indivıd́uos, ou seja, ele decide qual a melhor
intervenção.
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