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Apresentação

Este livro foi elaborado com a intenção de auxiliar os estudantes no processo 
de aprendizagem da disciplina de Estatística Aplicada à Biologia do curso de 
licenciatura em biologia. Os conceitos aqui abordados objetivam apresentar os 
conceitos fundamentais de estatística, probabilidade e experimentação, por meio 
de textos-base, atividades contextualizadas, momentos de reflexão e questões 
desafiadoras, de modo a desenvolver e incentivar o senso crítico dos estudantes, 
assim como auxiliar na tomada de decisões por meio de dados coletados, 
organizados e analisados.

Este material está dividido em quatro unidades. No início da unidade 1, você 
terá um primeiro contato com fundamentos da estatística e probabilidade. Verá 
parte de sua história, assim como os primeiros passos para a organização, análises 
e apresentação de dados de uma pesquisa.

Na unidade 2, o foco se volta para medidas de tendência central, medidas de 
dispersão e regressão linear, o que possibilita a aplicação de testes com a intenção 
de analisar dados, verificar sua confiabilidade e, assim, tomar decisões.

Na unidade 3, você aprenderá mais a respeito da estatística inferencial. Serão 
abordados os conceitos envolvendo estimação de parâmetros e testes de 
hipóteses, assim como serão apresentadas algumas das principais distribuições de 
probabilidade, dando ênfase na distribuição normal.

O foco da unidade 4 é na experimentação e em testes não paramétricos. Serão 
apresentados os princípios fundamentais para o planejamento, execução e coleta 
de dados de experimentos, além de testes estatísticos para os casos em que os 
pressupostos de normalidade, independência e/ou homocedasticidade não estão 
garantidos.

Cabe ressaltar que a utilização dos links e materiais disponíveis nos "Saiba mais" e 
"Aprofundando o conhecimento" deste livro são essenciais para que o aprendizado 
aconteça de forma completa.

Bons estudos!





Unidade 1

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Na seção 1 desta unidade, serão proporcionados a você conhecimentos 
referentes à história da estatística e também possibilitará a compreensão 
de conceitos básicos para esta disciplina, como: porcentagem, regras de 
arredondamento, coletas de dados para uma pesquisa, entre outros. Nesta 
seção, você também será levado a refletir a respeito da importância do ensino e 
aprendizagem de assuntos estatísticos no ensino fundamental II e ensino médio.

A segunda seção desta unidade tem a intenção de levar você a compreender 
a necessidade da utilização de tabelas simples ou tabelas de frequência para 
organizar dados e também a refletir a respeito das propriedades de uma tabela 
e um quadro.

A seção 3 desta unidade tem o objetivo de auxiliar no processo de 
compreensão da utilização de gráficos para organizar e demonstrar dados 
em grande quantidade (ou não tão grande assim), e também apresentar 
diversos tipos de gráficos e situações nas quais eles são mais adequados.

Seção 1 | Conhecendo a estatística

Seção 2 | Organizando os dados em tabelas

Seção 3 | Organizando dados em gráficos

Objetivos de aprendizagem: 

Esta unidade tem por objetivo levar você a refletir a respeito de determinados 
assuntos da estatística, entre eles características de uma pesquisa, amostra e 
população, organização de dados em tabelas, quadros e gráficos. 

Renata Karoline Fernandes
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Introdução à unidade

Nas últimas décadas, a estatística está presente nas mais diversas áreas de 
conhecimento, como a engenharia, administração, ciências contábeis, educação, 
medicina, agronomia, educação física, biologia, psicologia, entre outras.

Esse ramo da matemática, totalmente dinâmico e útil, apresenta uma 
característica muito interessante, pois nenhum dos métodos estatísticos é restrito 
a qualquer campo de aplicação, mesmo que alguns problemas necessitem de 
técnicas estatísticas mais sofisticadas, ou até mesmo a utilização de softwares pela 
quantidade de informações a serem estudadas.

A estatística compreende o planejamento e a execução de pesquisa, assim 
como a descrição e análise dos resultados, tendo por intenção a formulação de 
atitudes futuras baseadas nesses resultados.

Nesta unidade, serão apresentados alguns dos conceitos iniciais para a 
aprendizagem da própria estatística, assim como definições e maneiras para 
organizar e apresentar dados estatísticos, de modo que os objetivos para a utilização 
desses métodos sejam alcançados, pois, ao organizar dados coletados por meio 
de pesquisa, observação ou experimentos, tem-se a intenção de comunicá-los de 
maneira coerente, e assim facilitar uma interpretação fidedigna dos dados.

Para que esta unidade atinja seu objetivo, ela será dividida em três seções 
interligadas e complementares. Desejo bons estudos para você. Para um melhor 
aproveitamento tanto deste material quanto do seu tempo, realmente se dedique 
aos estudos, desligue a televisão e apenas utilize o computador, enquanto está 
estudando, para realizar pesquisas complementares. Outra sugestão é que você 
refaça todos os exemplos que forem apresentados ao longo da unidade.
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Seção 1

Conhecendo a estatística

Nesta seção, serão apresentadas informações relevantes e um breve histórico a 
respeito da estatística, assim como algumas de suas utilidades no cotidiano. Também 
veremos alguns dos conceitos necessários para um bom processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos da estatística.

1.1 Breve histórico da estatística

A palavra estatística tem sua origem relacionada à palavra status (estado), sendo 
essa tão antiga quanto a própria matemática.

O fato que marca o início da estatística tem data de 3000 anos a.C. na 
Babilônia, China e Egito, pois essas civilizações já nesse período e mesmo antes do 
desenvolvimento da simbologia formal que utilizamos já realizavam uma espécie 
de censo. Esses censos estavam relacionados com taxas cobradas pelos governos, 
similares aos nossos atuais impostos. 

Mesmo com os censos sendo bem conhecidos e utilizados milênios antes de 
Cristo, apenas no século XVII a estatística passou a ser uma disciplina autô noma, 
mas manteve seu principal objetivo do passado, o de descrição de bens do Estado.

A palavra estatística foi estabelecida pelo acadêmico alemão Gottfried Achenwall 
(1719-1772), sendo ele próprio que estabeleceu os objetivos da estatística e sua relação 
com as demais ciências. A Alemanha teve grande influência no desenvolvimento da 

Você sabe qual foi o primeiro indício de que estava iniciando 
a estatística e quando isso aconteceu?
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estatística, visto que foi na Escola Alemã que foram feitas as primeiras tabelas mais 
complexas, representações gráficas e cálculos de probabilidades. Foi desse modo 
que a estatística perdeu seu caráter único de catalogar bens e dados e se tornou 
um estudo generalizante, que permite realizar inferências relacionadas com toda 
a população por meio de dados coletados com uma amostra, ou seja, parte da 
população.

A estatística é uma parte da matemática aplicada que, por meio da coleta, 
organização, descrição, análise e interpretação de dados, auxilia na tomada de 
decisões futuras. Atualmente, a estatística pode ser dividida em três áreas: estatística 
descritiva, probabilidade e inferência estatística.

A estatística descritiva é definida como um conjunto de técnicas utilizadas com 
a intenção de descrever e resumir dados, de modo a possibilitar que sejam tiradas 
conclusões a respeito de determinado fenômeno de interesse. Geralmente, a 
estatística descritiva é utilizada em uma fase inicial da pesquisa, a partir do primeiro 
contato com os dados que ainda estão, muitas vezes, desorganizados, tendo uma 
grande importância ao lidarmos com quantidades expressivas de dados.

Quando temos uma quantidade grande de dados e queremos analisar alguma 
informação a respeito do fenômeno estudado, é necessária a utilização de algumas 
técnicas que simplifiquem e representem a totalidade dos dados, por exemplo a 
organização em tabelas e gráficos.

A probabilidade lida com a incerteza, com a possibilidade de um evento ocorrer 
ao acaso, como em jogos de dados ou de cartas, sorteio de uma pessoa que tem 
determinada característica em um grupo de pessoas que têm e que não têm essa 
característica.

Por último, a inferência estatística é o estudo de técnicas que permitem uma 
generalização por meio de uma determinada quantidade de dados, que se apliquem 
ao total da população envolvida. 

Para ser possível a realização de uma inferência a respeito de determinada situação, 
inicialmente devemos ter uma problemática bem estabelecida, por exemplo: a 
necessidade de abrir um supermercado em determinada região da cidade; a opinião 
dos consumidores a respeito de uma nova marca de produtos; pesquisas eleitorais 
para direcionar as próximas atitudes da assessoria dos candidatos. 

Após definida a problemática, é possível iniciar a coleta de dados, que deve ser 
muito bem planejada para que a análise não gere informações incorretas. A coleta 
de dados pode ser realizada de maneira direta ou indireta.

Após a coleta dos dados, é preciso observá-los com a intenção de verificar 
imperfeições e falhas, para que esses não causem erro no resultado. Frequentemente, 
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acontecem falhas em pesquisas que realizam perguntas tendenciosas, ou seja, 
que tentam induzir a resposta do entrevistado. Vejamos um exemplo de pergunta 
tendenciosa: comer frutas é mais importante do que comer legumes? Talvez não 
percebamos, mas o modo como essa pergunta é feita induz ao entrevistado que é 
importante comer frutas e legumes, o que na opinião do entrevistado pode não ser 
verdade, e ainda tenta nos conduzir a responder que é mais importante comer frutas. 

Ao formularmos a pergunta que fornecerá os dados para a pesquisa, temos de 
tomar alguns cuidados: não se deve utilizar uma linguagem que possivelmente 
o entrevistado não compreenderá e também não devemos fazer questões que 
induzam a uma resposta. Isso pode alterar os dados, o que levará a uma pesquisa 
que gerou um resultado falso.

Após organizar os dados, frequentemente os expomos por meio de tabelas, 
quadros ou gráficos, o que facilita caso seja necessária a aplicação de um cálculo 
estatístico. 

Por meio da estatística indutiva ou inferencial, podemos tirar conclusões e 
realizar previsões relativas ao total da população, mesmo que apenas parte dessa 
tenha sido entrevistada, ou seja, utilizou-se uma amostra, mas os resultados podem 
ser generalizados para toda a população.

Vários documentos governamentais voltados para o ensino básico 
destacam o papel importante que a estatística tem para a formação do 
senso crítico nos estudantes, assim como a importância para que os 
estudantes desenvolvam as habilidades de tomada de decisão baseados 
em dados, tabelas e gráficos. Dentre esses documentos, estão:
• Parâmetros Curriculares Nacionais.
• Plano de Desenvolvimento da Educação/Prova Brasil (2011).
• Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências essenciais.

Você pode ter contato com esses materiais tão úteis para sua 
formação pelos sites. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&id=12992> Acesso em: 05 jan 2016.
Disponível em: <http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.



Introdução à estatística

U1

14

php?s=directorio&pid=2> Acesso em: 05 jan 2016. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=209&Itemid=326>.Para saber mais 
sobre as ONDAS SONORAS, acesse: <https://www.youtube.com/
watch?v=a1PiffrQe6Q>. Acesso em: 05 jan 2016. 

1.2 Porcentagem

A porcentagem é muito utilizada para realizar comparações entre grandezas, por 
exemplo: aumento populacional, descontos em compras à vista, juros em compras 
parceladas, entre outras inúmeras aplicações.

Porcentagens nada mais são do que frações cujos denominadores são 100, por 
isso o nome porcentagem. Essas razões centesimais podem ser representadas pelo 
símbolo %. Esse símbolo “%” é lido como “por cento”, sendo assim 8% se lê “oito por 
cento”.

Quando utilizamos o símbolo de porcentagem, precisamos ter em mente que 
ele representa centésimos. Vejamos, por exemplo, que 25% são o mesmo que 
25
100

, ou, ainda, 
5

20
 ou 11

44
  e todas as frações dessa classe de equivalência, mas 

também representa o valor 0,25, que é a forma decimal dessa porcentagem. São 
representações numéricas distintas para o mesmo valor.

Exemplo: a fração 
12

100  pode ser representada como 0,12. Obtemos esse resultado 
quando calculamos 12 dividido por 100 (numerador dividido pelo denominador), 
mas também podemos expressá-la na forma de porcentagem, obtendo 12%.

Até o momento, vimos alguns exemplos de notações distintas para o mesmo 
valor, mas qual é o procedimento que devemos adotar quando queremos calcular 
uma porcentagem de determinado número?

Exemplo: temos por intenção calcular 25% de 300. 

Um modo de realizar essa operação é por meio de uma multiplicação de fração 
com o denominador 100 por um número inteiro:

Sendo assim, 25% de 300 é 75. Outra forma de obter esse resultado é lembrar 
que 25% escritos na forma decimal representam 0,25, então queremos 0,25 de 300. 
Calculando essa multiplicação, novamente obteremos como resultado 75. 

25 
100

. 300 - - 7525.300 
100
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Seguem outros exemplos do cálculo de porcentagens. 

8% de 30 = 0,08 . 30 = 2,4

115% de 18 = 1,15 . 18 = 20,7

26% de 180 = 0,26 . 180 = 46,8

18% de 129 = 0,18 . 129 = 23,22

100% de 78 = 1 . 78 = 78

Perceba que, quando solicitamos 100% de um número, obtemos como resultado 
o mesmo número, pois 100% é o mesmo que 100 

100
, ou ainda: qualquer valor 

multipicado por 1 tem como resultado o próprio número. 

Analisando os itens em que são pedidos valores menores que 100%, podemos 
perceber que o valor calculado é sempre menor do que o inicial, mas, quando 
solicitamos um valor maior que 100%, obtemos um valor maior que o inicial. Você 
consegue explicar por que isso acontece? Essa é uma questão para você refletir.

Em algumas atividades estatísticas, existe a necessidade de transitar por diferentes 
notações, por isso vamos dar atenção ao modo como podemos escrever uma 
fração como porcentagem e também o processo inverso.

Vimos anteriormente que razões centesimais, cujo denominador é 100, podem 
facilmente ser expressas na forma de porcentagem e veremos agora o processo 
inverso: como escrever frações em forma de porcentagem.

Para fazer essa transformação de notação, realizamos a divisão do numerador 
pelo denominador e o resultado obtido multiplicamos por 100.

Exemplo: qual é a porcentagem que representa a fração 
3
8 ?

Para resolver essa questão, é necessário dividir o numerador pelo denominador, 
ou seja, 3 dividido por oito; nesse caso, obtemos como resultado 0,375. Ao multiplicar 
esse valor por 100, teremos 37,5%. Desse modo, podemos afirmar que 3

8
 de um 

valor e 37,5% desse mesmo valor representam a mesma quantidade.

Ao realizarmos esse procedimento, podemos facilmente calcular quantos por 
cento um valor equivale do outro. No nosso exemplo anterior, três equivalem a 
37,5% de oito.
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É bom recordar que não devemos utilizar os símbolos de porcentagem ou de 
reais durante a realização de uma operação e eles voltam a aparecer na resposta 
para o problema.

Também vale ressaltar que o valor apresentado tanto para o preço do automóvel 
sem o imposto como para o preço do automóvel com o novo valor do imposto 
utilizou regras de arredondamento, no caso para os centavos.

Diversas vezes, no momento em que calculamos uma porcentagem dos dados 
ou em outras situações, obtemos como resultado um número irracional, ou então 
um número racional com várias casas decimais, e isso dificulta no momento de 
expressar os resultados. 

Com a intenção de facilitar a apresentação desses resultados utilizamos, as regras 
do arredondamento, ou seja, se obtemos um número cujo primeiro algarismo 
após o que vai ser arredondado é 0, 1, 2, 3 e 4, despreza-se esse algarismo e 
conserva-se o anterior, como veremos nos exemplos 1 e 2.

Exemplo 1: o número 3,425198 pode ser arredondado para 3,4. 

Exemplo 2: o número 795,431059 pode ser arredondado para 795,4, ou, se 
houver interesse por mais casas decimais, pode também ser arredondado para 
795,43.

Se o primeiro algarismo após aquele que vai ser arredondado for 5, 6, 7, 8 e 9, 
é necessário que aumentemos uma unidade no algarismo anterior, como é o caso 
dos exemplos 3 e 4.

Exemplo 3: o número 7,865 pode ser arredondado para 7,9. 

Exemplo 4: 72,3895 pode ser arredondado para 72,4.

Temos de lembrar que o arredondamento acontece na casa decimal que temos 

1. Sobre o preço de um automóvel importado é cobrado 
um imposto de importação de 26%. Por esse motivo, esse 
automóvel é vendido aqui no Brasil por R$ 68.000,00. No ano 
de 2015, o imposto de importação sofrerá um reajuste e passará 
a ser de 35% do preço do automóvel. Quanto os compradores 
desse automóvel terão de pagar, em reais, com o valor novo 
do imposto?
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interesse em manter, e isso possibilita que escolhamos a quantidade de casas 
decimais que queremos em nosso estudo e, ainda, quanto mais casas decimais 
utilizarmos mais fiéis serão os nossos resultados. É importante também lembrar 
que não podemos fazer arredondamentos sucessivos, como veremos no próximo 
exemplo:

Exemplo 5: se arredondarmos o número 28,345, teremos o número 28,3. Não 
podemos arredondar esse valor para 28,35 e na sequência para 28,4, ou seja, 
nunca podemos realizar mais de um arredondamento no mesmo número.

1.3 Variáveis, população e amostra

Para os estudos estatísticos, a variável é o conjunto de resultados possíveis 
de um fenômeno, portanto podemos considerar que a variável é a característica 
do elemento que está sendo estudado e/ou observado. As variáveis podem ser 
qualitativas ou quantitativas. 

As variáveis de um estudo são qualitativas quando seus valores expressam 
atributos, por exemplo, quando a pesquisa é relacionada ao sexo das pessoas que 
frequentam determinado local, cujas únicas respostas são masculino e feminino, 
ou então se um item específico do mercado está agradando ou não, as únicas 
possibilidades para a resposta são sim, parcialmente, ou não; já as variáveis 
quantitativas são expressas por meio de números.

As variáveis quantitativas podem ser contínuas, quando podem assumir qualquer 
valor entre os limitantes, por exemplo, o peso e a altura, ou discretas, quando apenas 
podem assumir valores que pertencem a um conjunto enumerável, geralmente ao 
conjunto dos números inteiros, como a quantidade de animais de estimação, ou 
quantidade de irmãos que possui.

Quando falamos em variáveis, é preciso fazer uma relação com outros dois 
conceitos: população e amostra. Consideramos população na estatística o 
conjunto de indivíduos ou objetos que podem ser finitos ou infinitos, mas que 
apresentam alguma característica determinada em comum e cujo comportamento 
nos interessa estudar.

Para os estudos estatísticos, é importante ter bem claro o que nos interessa 
estudar, qual característica que compõe um conjunto que nos desperta atenção; 
é importante deliberar bem essas características de interesse para que sejam 
delimitados os elementos que pertencem à população e quais os que não 
pertencem. Vejamos alguns exemplos de população.

Exemplo 1: em um estudo realizado em uma universidade, tem-se por intenção 
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saber se os estudantes de licenciatura em matemática estão satisfeitos com o 
curso. Nesse caso, a população não são todos os estudantes da universidade, pois 
esse conjunto não tem a característica necessária para fazer parte da pesquisa; 
apenas os estudantes de licenciatura em matemática podem participar; esses 
estudantes compõem a população para essa pesquisa.

Exemplo 2: em uma empresa, querem saber quantos funcionários têm filhos 
com idade inferior a 10 anos. A população dessa entrevista são todos os funcionários 
da empresa, independente do sexo dos funcionários. 

Exemplo 3: o supermercado quer saber a opinião dos compradores a respeito 
da qualidade do atendimento dos seus funcionários. A população, então, seriam 
todas as pessoas que já compraram algum item nesse mercado, mas, se o interesse 
for saber a opinião dos compradores com relação à qualidade de determinado 
produto, só iriam compor a população dessa pesquisa as pessoas que já compraram 
esse item.

Exemplo 4: uma pesquisa eleitoral de determinada cidade objetiva saber qual 
candidato tem maior intenção de votos. Nesse caso, a população da pesquisa não 
são todas as pessoas dessa cidade, mas apenas as pessoas maiores de 18 anos que 
votam na cidade.

Como já foi dito, a população pode ser finita, ou seja, apresenta um número 
limitado de elementos, sendo possível enumerar cada elemento que a compõe; 
ou, então, pode ser infinita, quando tem um número ilimitado de elementos e 
por este motivo é impossível contar todos os seus componentes. Você consegue 
imaginar uma população infinita? 

Populações finitas existem várias: pessoas que usam determinada marca de 
arroz, funcionários de determinada empresa, alunos de uma instituição de ensino. 
No entanto, populações infinitas existem apenas no campo teórico, porque na 
prática nunca encontraremos populações com infinitos elementos. Em vez disso, 
consideramos populações com grande número de componentes como se fossem 
infinitas.

Tratando como população infinita populações compostas por muitos 
elementos, podemos citar como exemplo: colônias de bactérias, formigas de um 
formigueiro, entre outras.

Existem pesquisas que não são viáveis realizar utilizando todos os componentes 
de uma população, por exemplo: uma pesquisa eleitoral para presidente, ou então 
uma pesquisa de opinião sobre o que os trabalhadores pensam a respeito de sua 
carga horária. 
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Para esse tipo de pesquisa, utilizamos uma coleta de dados que chamamos 
de pesquisa por amostragem. Esse tipo de pesquisa consiste em uma coleta 
das informações de interesse apenas com parte da população. Essa parte da 
população é chamada de amostra e frequentemente em materiais didáticos da 
área de estatística é representada pela letra “n”.

Desse modo, podemos definir a amostra como uma parte, um subconjunto 
finito da população, que, após determinados tratamentos e testes estatísticos, 
podem representar a população total. Para que essa amostra realmente represente a 
população, é necessário adotar métodos adequados para a seleção dos elementos 
que farão parte da amostra, assim como a quantidade desses elementos.

O principal objetivo de pesquisas que utilizam uma amostra é fazer inferências, 
tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra e, para 
que isso seja possível, é necessário garantir que a amostra seja representativa, ou 
seja, ela deve conter as mesmas características básicas da população, no que diz 
respeito ao fenômeno que desejamos pesquisar.

Por meio de métodos probabilísticos, garantimos que cada um dos elementos 
da população tenha a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. Dessa 
forma, se a população for composta por n elementos, a probabilidade de cada 
um pertencer à amostra é de 1

n
. Consequentemente, podemos aplicar técnicas 

estatísticas de inferência. Nós só podemos realizar inferências ou induções a 
respeito da população quando obtemos uma amostra probabilística. 

Outra forma de realizar uma pesquisa é por meio de um censo. A pesquisa do 
tipo censitária realiza um questionário em que toda a população é perguntada a 
respeito de algo, mas essas pesquisas geralmente têm custos muito elevados e 
demoram muito tempo, tornando-se frequentemente inviáveis. Essas são algumas 
das razões que favorecem pesquisas do tipo amostrais. 

Existem distintos processos de amostragem e os principais são: amostragem 
casual ou aleatória simples, amostragem proporcional estratificada e amostragem 
sistemática.

A amostragem casual ou aleatória simples acontece quando a amostra é 
escolhida por meio de um sorteio, que pode acontecer quando numeramos 
a população de 1 a n e sorteamos ao acaso a quantidade de elementos que 
queremos em nossa amostra. Pesquisas por amostragem simples podem se tornar 
muito trabalhosas caso a população seja muito grande.

Exemplo: em uma turma de 50 estudantes, são sorteados 9 ao acaso para 
responder a questões de uma pesquisa. Esse modo de escolher a nossa amostra 
(os 9 estudantes) é uma amostragem casual ou aleatória simples.
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A amostragem proporcional estratificada é comum quando temos populações 
que podem se dividir em subgrupos, subpopulações que podemos chamar de 
estratos. Como os estratos podem apresentar comportamentos distintos entre si, 
é preciso que a amostra considere a existência desses estratos e a proporção em 
relação à população. Vejamos o exemplo a seguir:

Exemplo: em uma pesquisa eleitoral para verificar as intenções de votos dos 
cidadãos de uma cidade para o futuro prefeito, não é viável uma pesquisa censitária 
que envolva toda a população. Desse modo, acontecem pesquisa amostrais e a 
amostragem é estratificada. Um modo de definir os estratos é pelas regiões da 
cidade, em que cada uma das regiões apresenta características específicas, e, 
por esse motivo, é necessário, ao realizar uma pesquisa, levar em consideração 
a quantidade de pessoas que pertencem a cada um dos estratos para definir a 
quantidade de pessoas de cada estrato que devem responder à pesquisa. Se em 
vez de realizar esse tipo de pesquisa por amostragem estratificada optarmos, 
por exemplo, pela amostragem simples, corremos o risco de deixarmos de fora 
pessoas de determinada região da cidade e, assim, obter um resultado falho.

Exemplo: outro exemplo simples que pode nos auxiliar na compreensão de 
amostragem estratificada é: em uma sala com 90 estudantes, sendo 54 do sexo 
masculino e 36 do sexo feminino. Queremos determinar uma amostra com nove 
elementos que seja representativa da opinião dos estudantes dos dois sexos. Não 
podemos fazer uma amostragem simples, escolher ao acaso, pois corremos o 
risco de sortear uma proporção muito maior de meninos ou de meninas, então um 
modo de determinar a amostra é calculando uma proporção entre os estudantes 
de cada um dos estratos. Desse modo, teremos de sortear cinco estudantes 
do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Calculamos uma proporção por 
meio de uma regra de três simples para poder estabelecer essas quantidades. 
Uma sugestão é: refaça esse cálculo e aplique as regras de arredondamento para 
estabelecer esses valores.

A amostragem sistemática é feita por meio de um sistema possível de ser 
aplicado em uma população já ordenada.

Exemplo 1: uma empresa que produz lâmpadas fluorescentes realiza um teste 
de qualidade com 10% do total da sua produção diária; a escolha dessa amostra 
acontece de acordo com o seguinte critério: a cada 10 itens fabricados, o oitavo 
item é retirado e passa a pertencer à amostra. 

Exemplo 2: vamos imaginar que em um bairro existam 450 casas e que 
desejamos obter uma amostra com 25 elementos para uma pesquisa de opinião. 
Nesse caso, as casas já estão organizadas e enumeradas; sendo assim, não é 
necessário atribuir números a essas casas e podemos realizar o seguinte processo: 
dividimos o número 450 por 25 e obteremos como quociente o valor 18; agora 
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enumeramos apenas as primeiras 18 casas, e realizamos um sorteio entre elas. 
Após o sorteio, as outras casas que irão compor a amostra seguem de 18 em 18, 
por exemplo, no sorteio retiramos o número 2, então a segunda casa pertencerá à 
amostra, assim como a 20a, a 38a, e assim por diante.

Outra forma de obter uma amostra é por conglomerados ou agrupamentos; 
esse tipo de amostra ocorre quando a população não permite, ou quando esse 
processo seja extremamente difícil de identificar seus elementos.

Esses métodos apresentados são métodos probabilísticos, ou seja, por meio 
de uma amostra é possível realizar uma generalização que represente toda a 
população estudada, mas existem métodos não probabilísticos. Pesquisas que 
recolhem suas amostras por métodos não probabilísticos não podem garantir a 
representatividade da população por meio dessa amostra. Na sequência, veremos 
alguns desses métodos não probabilísticos.

A amostragem acidental se trata de uma amostra formada por elementos que 
vão sendo somados até chegar ao número de amostra que interessa. Esse tipo 
de amostra geralmente é colhida em pesquisas de opinião em que não existe um 
critério definido para um elemento pertencer ou não à amostra.

Exemplo 1: uma pesquisa de opinião realizada em praça pública que procura 
saber a opinião das pessoas a respeito da sinalização das ruas da cidade.

Outro método de colher uma amostra não probabilística é a amostragem 
intencional, que acontece por meio de um critério determinado. A amostra é 
escolhida de modo totalmente intencional. 

Exemplo 2: numa pesquisa a respeito da preferência por determinado 
condicionador de cabelo, o pesquisador se dirige a um salão de cabeleireiro e 
realiza sua entrevista com as pessoas que estão nesse local. 

2. Se a população para determinada pesquisa é de 80 
estudantes, explique como você faria para obter dessa 
população uma amostra com 16 estudantes por meio de:

a) Amostragem simples

b) Amostragem sistemática

c) Amostragem estratificada

Qual dessas amostragens seria mais adequada para a situação?
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Nas próximas unidades, veremos como calculamos a quantidade 
adequada de elementos que compõem uma amostra, mas você pode 
se adiantar. Minha sugestão é o livro de Sonia Vieira . Elementos de 
estatística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003; e o material do seguinte site:
<http://www.fop.unicamp.br/reuniao/downloads/3dia_Lauris_Calculo_
Amostra.pdf>. Acesso em 05 jan 2016.

Dados são informações coletadas (por exemplo, medidas, sexo, respostas 
de sondagens), por meio de questionários, entrevistas, pesquisas, observações 
e experimentos.

Estatística é um conjunto de métodos para o planejamento de estudos 
e experimentos, obtenção de dados e consequentes organização, resumo, 
apresentação, análise, interpretação e elaboração de conclusões baseadas 
nos dados obtidos.

População é o conjunto completo ao qual pertencem todos os elementos 
que se tem a intenção de estudar. 

Censo é um conjunto de dados obtidos de todos os membros da 
população.

Amostra é um subconjunto de membros selecionados de uma população.

Dados quantitativos consistem em dados que são expressos por números, 
que representam contagens ou medidas.

Dados qualitativos são dados que se distinguem por características não 
numéricas, por exemplo, cor de olhos, música preferida, entre outros.

Dados discretos são os que apenas podem ser representados por uma 
quantidade “enumerável”, geralmente números inteiros, como no caso de 
uma pesquisa que questiona a quantidade de filhos que os funcionários de 
uma escola têm.

Dados (numéricos) contínuos são os dados que podem ser representados 
em uma escala contínua, sem interrupções ou saltos.

Quadro 1.1 Glossário e definições da seção
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Amostragem sistemática é o modo de obter uma amostra escolhendo 
algum ponto inicial e, em seguida, selecionamos cada K-ésimo (por exemplo 
20º) elemento da população.

Amostragem estratificada é o modo de obter uma amostra; subdividimos 
a população em, pelo menos, dois subgrupos (ou estratos), de modo que 
sujeitos no mesmo subgrupo compartilhem as mesmas características (tais 
como sexo ou faixa etária) e, em seguida, extraindo uma amostra de cada 
subgrupo (ou estrato).

Amostragem por conglomerado é o modo de obter uma amostra, em 
que primeiro dividimos a área da população em seções (ou conglomerados), 
depois selecionamos aleatoriamente alguns desses conglomerados e a seguir 
escolhemos todos os membros deles.

Erro amostral é a diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro 
resultado da população; tais erros resultam das flutuações amostrais devidas 
ao acaso.

Erro não amostral é o erro que ocorre quando os dados amostrais são 
coletados, registrados ou analisados incorretamente (tal como a seleção de 
uma amostra tendenciosa, o uso de um instrumento de medida defeituoso, 
ou cópia incorreta dos dados).

Fonte: Adaptado de Triola (2011).
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Seção 2

Organizando os dados em tabelas

Esta seção é destinada ao estudo aprofundado a respeito da organização de dados 
coletados para uma pesquisa, seja ela amostral ou censitária, por meio de tabelas e 
quadros. Será nesta seção que realizaremos reflexões sobre as distintas tabelas de 
frequência, pois, mesmo tendo inúmeros dados a respeito de um fenômeno, fica 
difícil, ou quase impossível, concluir algo se esses estiverem desorganizados.

2.1 Tabelas e quadros

Uma forma comum de organizar e apresentar dados estatísticos de modo 
ordenado é na forma tabular, ou seja, por meio de tabelas. 

Uma tabela, como veremos, tem os seguintes elementos principais: título, 
cabeçalho, casas ou células e rodapé. Segue um exemplo:

TÍTULO
CABEÇALHO

CASAS OU CÉLULAS

RODAPÉ: FONTE

O título de uma tabela teve conter informações completas e claras a respeito 
do que ela trata, ficando localizado no topo da tabela. O cabeçalho fica na parte 

Você sabe qual é a diferença entre tabelas e quadros? Sabia 
que, muitas vezes, o que nós e a mídia chamamos de tabela 
na verdade é um quadro?
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superior e especifica o conteúdo cada uma das colunas. As casas ou células são o 
corpo da tabela, local onde estão os valores ou dados que compõem a tabela. Por 
último, é no rodapé que escrevemos a fonte de onde a tabela foi extraída, ou então 
esclarecimentos gerais a respeito dela.

As tabelas podem também apresentar notas embaixo da fonte. De acordo com 
Vieira (2003, p. 45):

Perceba que uma tabela não é fechada nas laterais e a quantidade de linhas 
e colunas depende da necessidade, ou seja, da quantidade de dados e de suas 
características. Você sabe o que acontece se fecharmos as laterais de uma tabela? 
Se isso acontecer, o que era tabela passa a ser um quadro. 

Agora que já conhecemos os elementos básicos de uma tabela e também a 
diferença entre tabela e quadro, vamos analisar o exemplo da Tabela 1.1, a seguir:

Exemplo:

Tabela 1.1 - Número de municípios total e sem oferta de educação de jovens e adultos 
— EJA, segundo as classes de taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou 
mais — Brasil, 2010

Fonte: Adaptada de IBGE (2010).

As notas são informações de natureza geral que servem para 
esclarecer o conteúdo das tabelas ou para explicar o método 
utilizado no levantamento dos dados. As notas são colocadas no 
rodapé da tabela, logo após a fonte, se houver.

Classes de taxa de 
analfabetismos das 
pessoas de 15 anos ou 
mais de idade (%)

Número de municípios

Total
Sem oferta de 

Educação de Jovens e 
Adultos - EJA

Total 5565 574

0 a 10 1978 297

10 a 15 1121 160

15 a 20 604 57

20 a 25 558 28

25 a 30 630 20

Mais de 30 674 12
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Ao analisar a tabela desse exemplo, fica clara a finalidade de cada um de seus 
elementos básicos dessa, qual a função do título, do corpo da tabela, do cabeçalho 
e do rodapé. Na sequência, exponho as normas para a apresentação de tabelas 
(VIEIRA, 2003, p. 47):

Ao lidar com um conjunto grande de dados, é muito útil organizá-los e resumi-los 
em uma tabela que evidencie sua frequência, ou seja, quantas vezes o mesmo valor 
ou dado foi verificado na amostra. Essa tabela específica é conhecida como tabela 
de distribuição de frequência. Uma distribuição de frequência lista os valores dos 
dados juntamente com as frequências correspondentes.

A tabela de distribuição de frequência se divide em distribuição de frequência 
absoluta, ou apenas distribuição de frequência, distribuição de frequência relativa 
e distribuição de frequência acumulada. A distribuição de frequência absoluta 
corresponde à quantidade de elementos em uma classe, e com relação às outras 
distribuições, Triola (2011, p. 37) relata:

• as tabelas devem ser limitadas, no alto e embaixo, por traços 
horizontais. Esses traços podem ser mais fortes do que os traços 
feitos no interior da tabela; as tabelas não devem ser delimitadas, 
à direita e à esquerda, por traços verticais;
• o cabeçalho deve ser delimitado por traços horizontais;
• podem ser feitos traços verticais no interior da tabela, separando 
as colunas;
• as tabelas devem ter significado próprio, isto é, devem ser 
entendidas mesmo quando não se lê o texto em que estão 
apresentadas;
• as tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos. Pode 
ser adotada a numeração progressiva por seções. Então, a tabela 
2.3 seria a terceira tabela da segunda seção;
•  a finalidade principal das tabelas é apresentar dados numéricos. 
Então, não devem ser feitas tabelas que exibam mais casas sem 
números do que casas com números;
• a tabela deve ser colocada no texto em posição tal que não exija, 
para a leitura, rotação da página. Caso isso não seja possível, a 
tabela deve ser escrita em posição tal que exija, para a leitura, 
rotação da página em sentido horário;
• quando dois ou mais tipos de informação tiverem sido 
agrupados em um só conjunto, esse conjunto entra na tabela sob 
a denominação “outros”.
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Uma variação importante da distribuição de frequência básica 
usa as frequências relativas, que são facilmente encontradas 
dividindo-se cada frequência de classe pelo total de todas as 
frequências. Uma distribuição de frequência relativa inclui os 
mesmos limites de classes que uma distribuição de frequência, 
mas são usadas as frequências reais. As frequências relativas 
são, muitas vezes, expressas como percentuais. [...]. Como usam 
porcentagens simples, as distribuições de frequência relativa 
tornam mais fácil entendermos a distribuição dos dados e 
compararmos diferentes conjuntos de dados.
Outra variação da distribuição de frequência padrão é usada 
quando se desejam totais acumulados. A frequência acumulada 
para uma classe é a soma da frequência daquela classe mais as 
frequências de todas as classes anteriores.

Para construir uma tabela de frequência, precisamos definir a quantidade de 
classes necessárias, ou seja, a quantidade de categorias distintas que comportam 
todos os dados obtidos, e esse valor deve ser entre 5 e 20. Para calcular a quantidade 
de classes mais adequada à quantidade de elementos da amostra, aplicamos a 
seguinte fórmula: 

K = n

Em que K é a quantidade de classes e n é a quantidade de elementos. Se 
obtivermos K menor que cinco, a tabela de distribuição de frequência terá cinco 
classes e se K for maior que 20 utilizamos 20 classes, pois, como já foi dito, é de 
costume que as classes sejam maior ou igual a cinco e menor ou igual a 20.

Outro fator que precisamos levar em consideração é a amplitude das classes. A 
amplitude total dos dados é a diferença entre o maior e menor deles, mas, como 
nos interessamos pela amplitude das classes, dividimos esse valor pela quantidade 
de classes que utilizaremos:

amplitude ≈
(valor máximo) – (valor mínimo)

número de classes

Caso o valor encontrado não seja um número interiro é preciso utilizar as técnicas 
de arredondamento. O valor máximo é o maior número dos dados, assim como o 
valor mínimo é o menor valor dos dados. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1: serão apresentadas algumas alturas (fictícias) coletadas de funcionários 
de uma empresa. Observe o Quadro 1.2 a seguir:
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Para estabelecer a amplitude de cada classe, precisamos utilizar a fórmula 
amplitude ≈ 

(valor máximo) – (valor mínimo)
número de classes  , e, quando realizamos subtração 

do valor máximo pelo valor mínimo, teremos 1,94 – 1,69 = 0,25. Esse valor nos auxilia 
na tomada de decisão para a quantidade de classes. Como é adequado que esse 
número esteja entre 5 e 20, optaremos por cinco classes. Podemos também utilizar 
uma forma simples para descobrir a quantidade adequada de classes; a fórmula é 
K = n , em que K é a quantidade de classes e n é a quantidade de elementos. Se 
obtivermos K menor que cinco, utilizamos cinco classes e, se K for maior que 20, 
utilizamos 20 classes, pois, como já foi dito, é de costume que as classes sejam 
maior ou igual a cinco e menor ou igual a 20.

Aplicando esses valores na fórmula, teremos que a amplitude das classes deve ser 
de 0,05. A primeira classe pode iniciar no valor mínimo dos dados. 

Quadro 1.2 Alturas dos funcionários da empresa

Fonte: Autora (2014).

Nome do funcionário Altura

Thiago 1,71

Paulo 1,88

Bruno 1,83

Matheus 1,76

Anderson 1,88

Pedro 1,75

Henrique 1,86

Maicom 1,69

Douglas 1,87

Eduardo 1,93

Carlos 1,77

João 1,76

Vitor 1,74

Adriano 1,71

Diego 1,88

Luis 1,83

Antonio 1,68

Benedito 1,78

Felipe 1,91

Fernando 1,84
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É aconselhável que, antes de pensar nas frequências, organizemos os dados em 
ordem crescente. No caso do nosso exemplo, teremos: 1,68; 1,69; 1,71; 1,71; 1,74; 
1,75; 1,76; 1,76; 1,77; 1,78; 1,83; 1,83; 1,84; 1,86; 1,87; 1,88; 1,88; 1,88; 1,91; 1,93. Os 
valores organizados dessa forma são o nosso ROL, ou seja, o conjunto de dados que 
estão em ordem crescente ou decrescente.

Construindo a tabela de frequência com as cinco classes com amplitude de 0,05, 
teremos:

O símbolo  indica que o valor é fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, 
vejamos a terceira classe: o valor 1,79 pertence a essa classe, mas o valor 1,84 não 
pertence a essa classe, e sim à quarta classe.

Calculamos a frequência relativa dividindo a frequência absoluta pela quantidade 
de dados (neste exemplo, o valor é 20) e esse resultado multiplicamos por 100 para 
obter o valor em porcentagem. Vejamos a primeira classe. Quando dividimos a 
frequência absoluta por 20, que é o total de dados, obtemos como resultado 0,2 e, 
ao multiplicarmos esse número por 100, chegamos ao valor 20%.

A frequência acumulada é obtida somando a frequência relativa de uma classe 
com as frequências relativas das classes anteriores.

Exemplo 2: a seguir, estão relacionados os valores (fictícios) medidos em 
quilowatts-hora do consumo individual de energia elétrica de um grupo de 52 
usuários. 

Tabela 1.2 Distribuição de frequência das alturas dos funcionários

Fonte: Autora (2014).

Altura dos 
funcionários

Frequência 
Absoluta

Frequência 
Relativa

Frequência 
Acumulada

1,69  1,74 4 20% 20%

1,74  1,79 6 30% 50%

1,79  1,84 2 10% 60%

1,84  1,89 6 30% 90%

1,89  1,94 2 10% 10%

Total 20 100%
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Tabela 1.3 Consumo individual de energia elétrica

39 49 66 58 38 68 96 75 95 8 5  
62 86 121 69 72 80 94 158 52 1 5 7  
57 52 54 89 125 39 85 125 58 4 6  
156 148 118 10 88 136 134 73 90 7 8  
96 133 83 94 74 144 28 81 74 3 6  
66 84

Tendo a intenção de organizar todos esses dados, uma boa alternativa é por 
meio de uma tabela de frequência. Para isso, organizaremos o nosso ROL com os 
valores em ordem crescente:

10 28 36 38 39 39 46 49 52 5 2  
54 57 58 58 62 66 66 68 69 7 2  
73 74 74 75 78 80 81 83 84 8 5  
85 86 88 89 90 94 94 95 96 9 6  
118 121 125 125 133 134 136 144 148 1 5 6  
157 158

Para calcular a quantidade adequada de classes para esses dados, utilizamos a 
fórmula K = n  e, nesse caso, teremos K = 52 ≅ 7,21. Como o valor não é inteiro, 
utilizaremos as regras de arredondamento, ou seja, teremos sete classes.

Calculando amplitude da classe, teremos:

amplitude de classe = 
(valor máximo) – (valor mínimo)

número de classes
 = 

158 – 10
7

 = 21,14

A amplitude nesse exemplo também não é um valor inteiro, mas, no caso 
da amplitude, aconselha-se a realizar um arredondamento para o menor valor 
inteiro maior que o número encontrado. Vamos pensar a respeito dessa frase: 
o menor valor inteiro maior que 21,14 é 22 e, sendo assim, a nossa amplitude 
será de 22. Sabendo a quantidade de classes e a amplitude, podemos começar 
a construir nossa distribuição de frequência absoluta, distribuição de frequên- 
cia relativa e distribuição de frequência relativa acumulada.

Classes Frequência Absoluta Frequência Relativa
Frequência 
Acumulada

10 c 32 2 4% 4%

32   54 8 15% 19%

54   76 14 27% 46%

76   98 16 31% 77%

98   120 1 2% 79%
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120  142 6 11% 90%

142   164 5 10% 100%

Total 52 100%

Fonte: Autora (2014).

Relembrando, nós calculamos a frequência relativa dividindo a frequência 
absoluta pela quantidade de dados (nesse exemplo o valor é 52) e esse resultado 
multiplicamos por 100 para obter o valor em porcentagem. Vejamos a primeira 
classe, quando dividimos a frequência absoluta por 52, que é o total de dados. 
Obtemos como resultado 0,038 e, ao multiplicarmos esse número por 100, 
chegamos ao valor 3,8% e podemos realizar um arredondamento para 4%. 
Como realizamos arredondamentos, precisamos tomar cuidado para que o total 
da frequência relativa acumulada não seja nem maior, nem menor que o 100% 
esperado, pois frequência acumulada é obtida somando a frequência relativa de 
uma classe com as frequências relativas das classes anteriores.

A frequência relativa acumulada nos auxilia no momento de analisarmos, por 
exemplo, nesse caso, quantos usuários utilizam menos de 98 quilowatts-hora. 

1. Na sequência, veremos uma tabela de distribuição de 
frequência absoluta de tamanhos de peixes medidos em 
centímetros pescados em um pesque-pague. Complete de 
acordo com os dados as colunas que faltam.

Tabela 1.4 - Distribuição de frequência de tamanhos de peixes pescados em 
um dia no pesque-pague

Tamanho dos 
peixes (cm)

Frequência 
Absoluta

Frequência 
Relativa

Frequência 
Relativa 

Acumulada

10  12 6

12  14 5

14  16 9
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Fonte: Autora (2014). 

16  18 12

18  20 19

20  22 28

22  24 12

24  26 14

26  28 10

28  30 7

Total 122

2. As notas dos 40 estudantes do 3º ano do ensino médio na 
primeira avaliação do semestre que valia de 0 a 100 foram:

36 95 21 78 62 95 11 48
75 96 24 85 96 75 15 41
25 75 95 99 65 100 75 45
85 95 76 49 87 77 85 91
75 98 46 85 97 48 19 55

a) Construa o ROL desses dados.
b) Construa a tabela de distribuição de frequências absolutas, 
distribuição de frequências relativas e distribuição de frequência 
acumulada.
c) Analise qual a frequência de estudantes que tiraram nota 
vermelha, ou seja, menor que 60 nessa avaliação.

Quadro 1.2 Definições da seção

Distribuição de frequência (ou tabela de frequência) é uma lista com os 
valores dos dados (individualmente ou por grupos de intervalos), juntamente 
com suas frequências correspondentes (ou contagens).

Limites inferiores de classe são os menores números que podem 
pertencer às diferentes classes. A uma classe pertencem os valores menores 
mais próximos e à outra pertence o valor exato.
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Limites superiores de classe são os maiores números que podem 
pertencer às diferentes classes.

Fronteiras de classe são os números usados para separar as classes, mas 
sem os saltos criados pelo limite de classe.

Pontos médios das classes são os pontos médios dos intervalos que 
determinam cada classe. Cada ponto médio de classe pode ser encontrado 
somando-se o limite inferior de classe ao limite superior de classe e dividindo-
se a soma por 2.

Amplitude de classe é a diferença entre o valor do maior e do menor 
dado dividido pela quantidade de classes que compõem a distribuição de 
frequência.

Fonte: Triola (2011).

Tabelas de adição
A comumente chamada tabela de adição, que em geral é composta por 
dez linhas e dez colunas preenchidas com a sequência dos números 
naturais, por meio da qual é possível obter o resultado da soma de 
qualquer valor de qualquer linha, com qualquer valor de qualquer coluna, 
por meio da intersecção delas, na verdade é um quadro, visto que as suas 
laterais são fechadas e não abertas, como devem ser todas as tabelas.

Em quais situações uma tabela comum é mais vantajosa 
que uma tabela de frequência? E em quais casos a tabela de 
frequência é mais vantajosa que a tabela comum?
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Seção 3

Organizando dados em gráficos

A última seção desta unidade é destinada ao estudo dos diversos tipos de 
gráficos que podem ser utilizados para evidenciarem os dados de uma pesquisa, 
tendo a vantagem sobre a tabela, por agruparem uma grande quantidade de dados 
de forma simples e clara, o que facilita a interpretação deles.

3.1 Apresentação gráfica

Os gráficos são favoráveis para apresentar informações de forma simples e clara, 
com a vantagem de sintetizarem grandes quantidades de dados, o que possibilita uma 
leitura e interpretação da informação de forma rápida. Além de apresentações de 
informações estatísticas por meio de tabelas, podemos representá-las graficamente, 
mas tomando o cuidado de respeitar a característica do que será apresentado, pois 
cada tipo de gráfico representa um determinado tipo de informação. Falaremos 
adiante mais a respeito disso. 

A apresentação gráfica complementa a apresentação tabular, mas não a substitui, 
pois inúmeras vezes antes de construir um gráfico é preciso construir uma tabela. 
O principal benefício de um gráfico sobre a tabela está em possibilitar uma rápida 
impressão visual da distribuição dos valores ou das frequências observadas. Os 
gráficos propiciam uma ideia inicial mais satisfatória da concentração e dispersão 
dos valores, uma vez que, através deles, os dados estatísticos se apresentam em 
termos de grandezas visualmente interpretáveis.

Para que os gráficos sejam facilmente compreendidos e que não induzam os que 
têm pouco conhecimento a respeito do assunto, é preciso ter um cuidado maior com 
as escalas. Por isso, recomenda-se que os gráficos possuam uma forma quadrada 
ou retangular e iguais intervalos nas medidas originais devem corresponder a iguais 
intervalos na escala do gráfico, por exemplo, se ao intervalo de 2 a 4 corresponde a 1 
cm na escala, o intervalo de 40 a 42 também deve corresponder a 1 cm, e o intervalo 
de 30 a 34 deve corresponder a 2 cm, e assim por diante.
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Se no gráfico forem feitas algumas comparações, devem-se usar figuras 
diferentes que poderão estar, senão adjacentes, o mais próximo possível dele. Um 
gráfico, construído para mostrar grandezas absolutas deverá ter uma linha zero 
claramente definida e uma escala de quantidades ininterrupta, caso contrário a 
leitura e a interpretação do gráfico poderão ficar distorcidas. Ainda de acordo com 
Vieira (2003, p. 55), existem algumas normas obrigatórias para a apresentação de 
gráficos estatísticos:

É possível dividir os gráficos em três grandes grupos de acordo com algumas 
de suas características: os diagramas; os cartogramas; os pictogramas; e os 
estereogramas.

Os diagramas são representados por meio de figuras geométricas dispostas em 
duas dimensões determinados fenômenos. Os principais diagramas são: gráfico de 
barras; gráfico de colunas; gráfico de curvas; gráfico de setores e histogramas.

Os cartogramas são mapas ou quadros em que, por meio de pontos, figuras e 
linhas, previamente convencionados, se apresenta um fenômeno quanto à sua área 
de ocorrência, importância, movimentação e evolução. Um exemplo de cartogramas 
são as cartas geográficas.

Estereogramas representam volumes e são apresentados em três dimensões 
sendo, portanto, necessário conhecimento de perspectiva para elaborá-los.

Os pictogramas realizam a representação gráfica por meio de figuras 
representativas do fenômeno, por exemplo, em uma pesquisa a respeito da água, 
os dados são colocados em gotas de chuva. Neste material, trataremos apenas dos 
principais diagramas.

• Todo gráfico deve ter título e escala, para que possa ser 
interpretado sem que haja necessidade de esclarecimentos 
adicionais no texto;
• O título deve ser escrito abaixo do gráfico;
• No eixo das abscissas, a escala cresce da esquerda para a direita 
e é escrita embaixo do eixo; no eixo das ordenadas, a escala 
cresce de baixo para cima e é escrita à esquerda do eixo [...];
• A variável deve ser identificada no próprio eixo.



Introdução à estatística

U1

37

Um bom gráfico tem algumas características específicas: precisa ser simples, 
ou seja, possibilitar uma análise rápida do fenômeno que está representando; deve 
ser claro, não induzindo o leitor a tirar conclusões ou a realizar interpretações 
equivocadas e ter veracidade. 

É preciso ressaltar que existem gráficos que nos induzem a realizar algum 
tipo de inferência a respeito de dados que não constam nele, mas num primeiro 
momento de interpretação dos dados de um gráfico temos de interpretar apenas as 
informações que são apresentadas nele e nada mais. 

Na sequência, falaremos a respeito dos tipos de gráficos.

3.2 Principais tipos de gráficos

Histogramas são gráficos de superfície compostos por retângulos que 
representam as classes, utilizados para representar distribuições de frequência 
com dados agrupados nessas classes. As alturas dos retângulos que compõem o 
histograma são proporcionais às frequências das classes que elas representam.

O histograma é utilizado quando temos a intenção de construir um gráfico 
para uma distribuição de frequência em que as colunas fiquem juntas, o que não 
acontece, por exemplo, no gráfico de colunas. No caso do histograma, as colunas 
não têm espaços entre si, pois, quando termina um intervalo de classe, logo na 
sequência inicia o próximo, e assim sucessivamente. 

Para que seja possível a construção de um histograma, é necessário ter em mãos 
uma tabela de frequência, pois o histograma é basicamente a representação gráfica 
dessas tabelas. De acordo com Triola (2011, p. 42), na construção de histogramas:

Para aprender mais a respeito dos cartogramas, pictogramas e 
estereogramas, sugiro os sites:
Disponível em: <http://www.oocities.org/paris/rue/5045/2A5.HTM> 
Acesso em 05 jan 2016.
Disponível em: <www.netknow.mat.br/atividades/Graficos.pdf>. Acesso 
em 05 jan 2016.
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Na escala horizontal, cada barra do histograma é marcada com 
seu limite inferior de classe à esquerda e seu limite superior de 
classe à direita [...]. Em lugar de usar os limites de classes ao 
longo do eixo horizontal é, em geral, mais prático usar valores 
dos pontos médios das classes centralizados abaixo das barras 
correspondentes. O uso dos valores dos pontos médios de 
classes é muito comum em pacotes que geram histogramas 
automaticamente.
Eixo Horizontal: Use limites de classes ou pontos médios de 
classes.
Eixo Vertical: Use as frequências das classes.

STATDISK — Gera histogramas facilmente. Introduza os dados 
na Data Windows do STATDISK (Janela de Dados do STATDISK), 
clique em Data, clique em Histogram e a seguir clique no botão 
Plot. (Se você preferir introduzir sua amplitude de classes e ponto 
inicial próprios, clique no botão “User defined” antes de clicar em 
Plot.)
MINITAB — Gera histogramas facilmente. Introduza os dados em 
uma coluna, clique em Graph, depois em histogram. Selecione 
o histograma “Simple”. Introduza a coluna na janela “Graph 
variable” e clique em OK.
TI-83/84 PLUS — Introduza uma lista de dados em LI. Selecione 
a função STAT PLOT pressionando [2nd][Y=]. Pressione [ENTER] 
e use as teclas de setas para virar Plot1 para o estado On e 
enfatizar o gráfico com barras. Pressione [ZOOM][9] para obter 
um histograma com molduras padrões. [...](TRIOLA, 2011, p. 43).

Os histogramas podem ser construídos por meio de tabelas de frequência 
absoluta e tabela de frequência relativa, mas, como esses histogramas seriam 
respectivos aos mesmos dados, eles seriam totalmente semelhantes, com a única 
diferença de que, no histograma de frequência relativa no eixo vertical, seriam 
marcadas as frequências relativas de cada uma das classes. Ainda nos apoiando 
na ideia de Triola (2011, p. 43), sugerimos a utilização de pacotes de computador 
na construção de histogramas, sendo alguns deles: STATDISK, Minitab, Excel, e a 
calculadora TI-83/84 Plus. Esse autor ensina como utilizar esses programas para a 
construção de histogramas: 
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Exemplo: uma avaliação foi aplicada para 200 alunos do ensino fundamental 
com a intenção de verificar as habilidades e competências de matemática 
desenvolvidas pelos estudantes do 9º ano. Por meio da organização dos dados 
obtidos, foi possível construir a seguinte tabela de frequência:

Por meio dessa tabela de distribuição de frequências, é possível desenhar o 
histograma que representa essa situação:

Tabela 1.5 Nota dos estudantes

Figura 1.1 Histograma das notas dos estudantes

Fonte: Autora (2014). 

Fonte: Autora (2014). 

Notas Frequência Absoluta Frequência Relativa (%)

2,5  3,5 8 4

3,5  4,5 22 11

4,5  5,5 35 17,5

5,5  6,5 41 20,5

6,5  7,5 40 20

7,5  8,5 34 17

8,5  9,5 20 10

Total 200 100
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Para aprender a desenhar histogramas manualmente, assista à aula 
presente no site: 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=UpnNcYRUaHo>.
Acesso em 05 jan 2016.

O polígono de frequência é outro tipo de gráfico que construímos unindo 
pontos médios dos lados superiores dos retângulos por meio de segmentos 
de retas consecutivos. As alturas dos pontos que utilizaremos corresponde às 
frequências de cada uma das classes. Assim como os histogramas, é possível 
construirmos polígonos de frequência absoluta e polígonos de frequência relativa. 
Podemos construir polígonos de frequência que possibilitem a comparação entre 
dois conjuntos de dados e, nesse caso, é indicado desenhar as frequências relativas 
de cada um dos conjuntos nos mesmos eixos. De acordo com Vieira (2003, p. 70), 
construímos o polígono de frequência seguindo os seguintes passos:

Exemplo: esse polígono de frequência será construído por meio do histograma 
do exemplo anterior.

• Trace o sistema de eixos cartesianos;
• Marque os pontos médios de classe no eixo das abscissas;
• No eixo das ordenadas, coloque as frequências;
• Faça um ponto para representar cada classe. Esses pontos 
terão abscissa igual ao ponto médio de classe e ordenada igual à 
frequência de classe;
• Marque, no eixo das abscissas, um ponto que corresponda ao 
valor médio de uma classe anterior à primeira [...];
• Marque também, no eixo das abscissas, um ponto que 
corresponda ao valor médio de uma classe posterior à última;
• Una todos esses pontos por um segmento de reta;
• Coloque um título e está pronto o gráfico.
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Como dito anteriormente, podemos agora verificar que o polígono de frequência 
é obtido ligando-se, por meio de segmentos de retas, os pontos médios das bases 
superiores das barras do histograma.

Já uma ogiva é um gráfico de linha que representa as frequências acumuladas, 
diferentemente dos histogramas e dos polígonos de frequência. As ogivas usam as 
fronteiras de classe ao longo do eixo horizontal, e o gráfico se inicia na fronteira 
inferior da primeira classe e termina na fronteira superior da última classe. As 
ogivas auxiliam na determinação de valores abaixo ou acima de determinado valor 
estabelecido.

O gráfico de linhas, ou também conhecido como gráfico de curvas, é usado 
para representar fenômenos que são contínuos no período de estudo. A utilização 
deste tipo de gráfico é mais adequada quando queremos representar uma grande 
quantidade de dados, ou então realizar uma comparação entre distribuições de 

Figura 1.2 Polígono de frequências das notas de 200 estudantes

Fonte: Autora (2014). 

2. Interprete os dados apresentados no histograma e no 
polígono de frequên cia dos exemplos anteriores.
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frequências e estudos populacionais do tipo censitários.

Exemplo: gráfico de linhas.

Perceba que, no gráfico de linhas, cada segmento representa o crescimento ou 
decrescimento dos dados analisados.

O gráfico de colunas é a representação de dados estatísticos por meio de 
retângulos com a mesma largura, mas que diferem em comprimento, de acordo 
com o dado que representam. As barras desse tipo de gráfico são verticais.

A utilização desse tipo de gráfico é mais adequada para a representação de 
tendências ao longo do tempo, comparação de dados, dados com duas ou mais 
características distintas que deseje comparar, diferenças de volumes e também 
dados acumulados. Não é um bom gráfico para a representação de dados 
contínuos 

Exemplo: veremos um gráfico de colunas que apresenta a quantidade de 
professores de matemática que ensinam conteúdos estatísticos em suas aulas.

Figura 1.3 Variação das temperaturas máximas dos 10 primeiros dias do mês de abril

Fonte: Autora (2014).
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Podemos perceber que o gráfico de colunas em geral proporciona uma 
interpretação simples dos dados que ele apresenta.

Existem também os gráficos de colunas múltiplas agrupadas, que são de 
extrema utilidade para estabelecer comparações entre as grandezas de diversas 
categorias dos fenômenos estudados. 

O gráfico de barras ilustra comparações entre categorias que são organizadas 
verticalmente, por isso os retângulos que representam as barras e representam os 
valores ficam dispostos horizontalmente. Isso acontece porque existe a intenção 
de enfatizar a comparação de valores e dar menos ênfase ao tempo, por exemplo. 

Os gráficos de barras podem ser construídos para apresentar dados que não 
foram obtidos de tabelas de frequências. Nesse caso, as classes podem ser medidas 
por uma unidade quantitativa, ao invés de uma frequência.

A respeito do gráfico de barras, é possível realizar algumas observações:

• As barras só diferem entre si pelo comprimento e não em largura. A largura se 
conserva em todas as barras.

• As barras, em geral, são separadas por uma distância de 2/3 do comprimento 
das barras.

Figura 1.4 Gráfico de colunas — Valor da conta de luz do senhor X

Fonte: Autora (2014).
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• Se o gráfico necessitar de uma categoria como “outros”, “demais”, categorias 
que são mais genéricas devem ser colocadas em último lugar.

Você pode optar por desenhar um gráfico de barras em 3D, mas, nesse caso, 
precisamos de um cuidado maior na interpretação, pois realizar a comparação 
entre as alturas das barras pode tornar-se mais difícil, principalmente se o gráfico 
for constituído de muitas barras.

Exemplo: nesse exemplo, utilizaremos os mesmos dados utilizados no gráfico 
de colunas, para que você possa realizar uma comparação entre eles.

Ao analisar esse exemplo (gráfico de barras) e o exemplo anterior (gráfico de 
colunas), veremos que, para algumas situações específicas, tanto um quanto o 
outro são adequados para representá-las, como é o caso desses dois exemplos.

Existe também o gráfico de barras múltiplas agrupadas, que é útil quando se 
trata de comparação entre variáveis qualitativas ou à categorias com títulos escritos 
por extensos e não numéricos.

Figura 1.5 Gráfico de barras – valor da conta de luz do senhor X

Fonte: Autora (2014).

1. Interprete os dados apresentados no gráfico de barras do 
exemplo anterior.
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O próximo gráfico que veremos é o gráfico de setores, em que os dados 
estatísticos em forma de porcentagem são representados em um círculo de 
raio definido de acordo com o interesse e a fonte em que serão divulgados. As 
porcentagens são representadas nesse tipo de gráfico por meio de setores com 
ângulos centrais proporcionais a elas.

O gráfico de setores é frequentemente chamado de gráfico de pizza, mas essa 
não é uma forma adequada e, como futuros professores, devemos nos policiar 
com relação às nomenclaturas corretas.

Esse tipo de gráfico é bastante utilizado quando se tem a intenção de comparar 
o que cada valor representa com a totalidade dos dados do fenômeno, ou seja, é 
utilizado quando se pretende comparar cada valor da série com o total.

O total dos dados representa 100% do que foi coletado e corresponde a 360° 
da circunferência, que é a quantidade total de graus dessa. 

Para a construção do gráfico de setores, cada parcela passa a corresponder 
à parte do total e será expressa em graus, calculada através de uma regra de três 
simples:

Total — 360°
Parte — x°

Exemplo: em uma escola, foi realizada uma pesquisa a respeito da futura 
profissão que os estudantes gostariam de exercer no futuro. Os dados obtidos 
estão no Quadro 1.4.

Os dados dessa pesquisa podem ser representados por meio de um gráfico de 
setores, que teria a seguinte forma:

Quadro 1.4 Futuras profissões

Fonte: Autora (2014). 

Profissões Porcentagens

Engenharia 42

Advocacia 30

Administração 11

Professor 7

Outras 10
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Figura 1.6 Futuras profissões dos estudantes da escola

Quadro 1.5 Definições da seção

Fonte: Autora (2014). 

Uma sugestão de atividade é que você escreva um texto interpretativo de cada 
um dos gráficos apresentados.

Os gráficos
Os gráficos de barras, de colunas, de linhas e de setores foram 
inventados há aproximadamente 200 anos por William Playfair. Esses 
gráficos foram baseados principalmente em dados econômicos. Com 
o desenvolvimento das tecnologias, outras formas de representação 
de dados foram se desenvolvendo, como é o caso, por exemplo, dos 
gráficos de dispersão.

Histograma é um gráfico de barras no qual a escala horizontal representa 
classes de valores de dados e a escala vertical representa frequência. As 
alturas das barras correspondem aos valores das frequências, e as barras são 
desenhadas adjacentes uma às outras, ou seja, não há espaço entre elas.

Gráfico de barras é o gráfico em que as frequências ou frequências 
relativas de dados qualitativos apresentados em uma tabela de distribuição de 
frequências são representadas graficamente na forma de barras horizontais.

Gráfico de setores é o gráfico em que as frequências relativas de dados 

42%

10%

7%

11%

30%

Engenharia
Outras

Professor

Administração

Advocacia

Futuras profissões
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Fonte: Triola (2011) e Vieira (2003).

qualitativos apresentados em uma tabela de distribuição de frequências são 
representadas como secções de um círculo. A soma das frequências relativas 
deve ser 100%, ou seja, o total dos dados.

Polígono de frequência é o gráfico obtido pela ligação dos valores médios 
marcados no alto dos histogramas. O polígono dá a “forma” da distribuição.

Para se aprofundar nos conceitos estudados nesta seção e nesta 
unidade, um bom livro é o de M. N. Magalhães e A. C. P. Lima. Noções de 
Probabilidade e Estatística. 7. ed. São Paulo: Edusp, 2009. Esse livro é 
bem atual e tem uma linguagem muito simples de compreender.

Você conseguiria planejar uma aula para um determinado 
ano da educação básica que utilizasse alguns dos conceitos 
apresentados nesta seção? Pense a respeito, defina um ano 
escolar e escreva algumas atividades.

Nesta unidade, você aprendeu que:

• Uma pesquisa feita de maneira adequada por meio de uma 
amostra pode apresentar resultados generalizável para toda a 
população, com um pequeno erro amostral.

• Tabelas e quadros não são mesma coisa.
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• Aprendeu a diferença entre distribuição de frequência, 
distribuição de frequência relativa e distribuição de frequência 
acumulada.

• Cada gráfico tem suas especificidades, mas todos necessitam 
de título e fonte.

• Um tipo de gráfico é mais adequado do que outro em 
determinadas situações, de acordo com os dados que esse irá 
evidenciar.

Na unidade 1 deste livro, você aprendeu conceitos 
fundamentais para a estatística, que serão utilizados ao longo 
de todas as outras unidades, assim como terão também 
fundamental importância para sua formação e para o futuro 
aprendizado dos seus alunos.

Espero que tenha aprendido coisas novas e compreendido 
os conceitos, e lhe desejo bons estudos para as próximas 
unidades.

1. Considerando o conjunto dos números naturais 
incluindo o zero, represente, por meio da notação de 
conjuntos, os itens a seguir:

a) N = os números naturais.
b) P= números pares.
c) I= números ímpares.
d) A = números menores que 7 (sem listar os elementos).
e) B = números múltiplos de cinco.
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f)  C = números quadrados perfeitos.
g) D = números cubos perfeitos.

2. Os seguintes dados referem-se ao número de cadeirantes 
que passam diariamente por uma passarela que cruza uma 
avenida movimentada, durante um período de 30 dias:

12 4 5 7 9 6 2 1 10 
0
3 9 7 0 4 7 11 9 3 
9
8 10 3 2 4 1 5 7 5 
1

a) Construa uma tabela de distribuição de frequência, em que 
apareçam os valores das frequências absolutas, relativas e 
relativas acumuladas.
b) Esboce o histograma e o polígono de frequência dessa 
situação.

3. Os 15 professores efetivos de uma escola são das seguintes 
disciplinas: matemática (M), história (H), português (P) e 
geografia (G). No quadro a seguir, veremos o estado civil e a 
idade de cada um deles:

a) Organize uma tabela de frequência de acordo com a idade 
desses 15 professores.
b) Faça um gráfico de setores que evidencie a disciplina dos 
professores.
c) Faça um gráfico de barras que relacione a disciplina dos 
professores e seus estados civis.

1- H, casado, 35 6- G, viúvo, 50 11- M, solteiro, 32

2- M, solteiro, 28 7- H, solteiro,35 12- H, divorciado, 30

3- H, casado, 38 8- M, solteiro,32 13- P, casado, 36

4- M, solteiro, 34 9- M, casado, 30 14- G, casado 40

5- P, casado, 40 10- M, solteiro, 28 15- G, casado, 35
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4. Realize a interpretação do gráfico a seguir: 

Gráfico 1.1 - Proporção de pessoas por fonte de informação que utiliza para 
se informar sobre política segundo anos de estudo — 1996

Fonte: Adaptado de IBGE (2014).

5. Faça manualmente um gráfico de setores que represente 
a seguinte situação: dos 100 funcionários de uma empresa, 
15 são menores aprendizes e recebem um salário mínimo, 30 
são graduados e recebem três salários mínimos, 45 são pós-
-graduados e recebem quatro salários mínimos e o restante, 
além de ter pós-graduação, pertence à diretoria e recebe seis 
salários mínimos.
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Unidade 2

MEDIDAS E ANÁLISES 
ESTATÍSTICAS

Nessa seção, observaremos que as medidas de posição central ou 
medidas de tendência central recebem essa denominação pelo fato de os 
dados observados estarem agrupados no meio de uma série organizados 
em uma posição em linha reta horizontal ou eixo das abscissas. Também 
conheceremos alguns conceitos iniciais sobre coleta, classificação, 
dados, organização, entre outros abordados brevemente na forma de 
revisão, que são necessários para o estudo das medidas de tendência 
central.

Seção 1 | Medidas de tendência central e separatrizes: média, 
moda, mediana, separatrizes (centil)

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta unidade, você será direcionado a conhecer, compreender e aplicar 
uma parte da matemática aplicada, que é a estatística, com os métodos 
para coleta, organização, descrição, análise e apresentação das informações 
obtidas desses processos com os conteúdos: conceitos e aplicações de 
medidas de tendência central e separatrizes pelo estudo da média, moda, 
mediana, separatrizes (centil); conceitos e aplicações de medidas de dispersão, 
variância e desvio padrão, coeficiente de variação; conceitos e aplicações de 
medidas de assimetria, regressão linear, diagrama de dispersão, coeficiente 
de correlação de Pearson, todos para a utilização nas tomadas de decisões 
pelas projeções dos resultados.

Maisa Lucia Cacita Milani
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Na seção 2, você será levado a aprender que os dados quantitativos 
são comumente sintetizados por meio da apresentação de uma medida 
de posição central, a média, e uma medida de dispersão, o desvio padrão. 

Você compreenderá como as medidas de assimetria permitem 
distinguir as distribuições simétricas das assimétricas, em que a simétrica: 
média = mediana = moda e assimétrica: média ≠ mediana ≠ moda. E o 
coeficiente de assimetria, a medida anterior, não permite a comparação 
entre as medidas de duas distribuições. Para que possamos comparar as 
medidas, utilizaremos o coeficiente de assimetria de Pearson.

Seção 2 | Medidas de dispersão: variância e desvio padrão, 
coeficiente de variação

Seção 3 | Medidas de assimetria — regressão linear, diagrama 
de dispersão, coeficiente de correlação de Pearson
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Introdução à unidade

A estatística é um ramo da matemática que se fundamenta nos métodos 
científicos para tratar dados ou informações que podem apontar e prever 
acontecimentos sob condições de incertezas. 

Esse assunto não é atual; desde a Antiguidade, a estatística já era utilizada 
para registros de acontecimentos referentes a recenseamento das populações 
e controle de produções agrícolas, porém o seu caráter durante séculos ficou 
pautado apenas em descrever e registrar, ou seja, não houve grandes análises 
sobre as informações contidas nesses documentos. 

Observa-se que, com a evolução e complexidade das informações no decorrer 
dos séculos em nosso dia a dia, temos inúmeras situações que envolvem dados de 
natureza quantitativa, como: esportes, finanças, saúde, administração, educação, 
economia etc. São vários exemplos que nos remetem a esses campos: a taxa de 
desemprego aumentou em sete e meio por cento (7,5%), as ações da Petrobras 
subiram R$ 1,2, hoje, o resultado do feriado de Carnaval no trânsito é de 250 
mortos, são 30.000 feridos nas estradas federais, entre outros. São informações 
baseadas em dados coletados e organizados matematicamente que potencializam 
a projeção das melhores decisões a serem tomadas sob condições de incertezas. 

Os métodos estatísticos foram se refinando no decorrer das necessidades e 
desenvolvimento social, tendo uma maior intensidade ao longo do século XX com 
uma mistura de lógica, ciência e tecnologias pelo propósito de investigação de 
problemas nas mais diversas áreas do conhecimento humano. 

Cada vez mais, a estatística conquista a importância nos diversos campos de 
conhecimentos, pois as decisões podem ser tanto uma alavanca que projeta o 
sucesso como a direção ao fracasso de uma área de conhecimento em suas 
ações. E qual conteúdo de estatística é mais importante? No decorrer do estudo 
das três seções, você, aluno, construirá a resposta. 
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Seção 1

Medidas de tendência central e separatrizes: 
média, moda, mediana, separatrizes (centil) 

Vamos dar início ao estudo das medidas de tendência central, tendo como 
motivação inicial ao assunto as perguntas: 

A estatística não pode ser pensada apenas como tabelas em colunas de notícias, 
revistas, jornais, ilustração de gráficos etc. ou em previsão eleitoral. Sir Ronald Fisher 
(1890-1962) foi um defensor da estatística como método científico e com esse 
intuito desenvolveu seus trabalhos (ROSÁRIO, 2009). 

O papel do estatístico é ajudar a planejar e pensar a obtenção de dados, organizar 
as informações obtidas e interpretá-las, como também analisar e apresentar os 
resultados de modo a facilitar as tomadas de decisões diante de projetar ações nos 
mais diversos campos, como econômicos administrativos, marketing, educação, 
saúde, entre outros. 

O vídeo "História da estatística" mostra suas raízes e os fundamentos 
de sua evolução. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=jCzMPL7Ub2k>. Acesso em 05 jan 2015.

Por que surgiu a estatística? 
A estatística é apenas tabelas e números sobre um assunto? 
O papel do estatístico é coletar e fazer os cálculos 
matemáticos?
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A estatística não pode ser pensada apenas como tabelas em colunas de notícias, 
revistas, jornais, ilustração de gráficos etc. ou em previsão eleitoral. Sir Ronald Fisher 
(1890-1962) foi um defensor da estatística como método científico e com esse 
intuito desenvolveu seus trabalhos (ROSÁRIO, 2009). 

O papel do estatístico é ajudar a planejar e pensar a obtenção de dados, organizar 
as informações obtidas e interpretá-las, como também analisar e apresentar os 
resultados de modo a facilitar as tomadas de decisões diante de projetar ações nos 
mais diversos campos, como econômicos administrativos, marketing, educação, 
saúde, entre outros. 

Explore as informações sobre as inúmeras pesquisas que são desenvolvidas 
no Brasil, seus temas, objetivos, problemas, metodologias etc. e analise como são 
pensadas e organizadas as pesquisas brasileiras o formato da apresentação no site. 

Vale ressaltar que os conceitos a seguir são uma breve revisão para dar suporte 
ao estudo das medidas de tendência central. 

Vamos observar onde os números mostram que os brasileiros estão optando e 
tendo mais recursos financeiros para viajar. Informações são observadas no gráfico 
a seguir:

Figura 2.1 Representação gráfica 

Fonte: Adaptado de Schreiber (2014). 

Sobre o objetivo de tomar as melhores decisões sob condições de 
incertezas a partir informações baseadas em dados, acesse o site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
 <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em 05 jan 2015.
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Por meio das análises feitas a partir dos dados organizados, podemos fazer 
previsões, determinar lugares para ofertar pacotes, auxiliar na tomada de decisões, 
elaborar planejamento com mais exatidão. Por exemplo, o principal país visitado 
pelos brasileiros é os Estados Unidos. Já o Brasil é o mais visitado pelos argentinos. 

Então, como podemos entender as informações ilustradas nos diferentes 
gráficos? Como desenvolver uma pesquisa estatística? 

É necessário conhecer, em um primeiro momento, como coletar, organizar 
um grupo de dados em tabelas, realizar cálculos e construir gráficos a partir desses 
dados. 

Para tanto, é importante, no estudo em estatística, definir alguns conceitos ou 
termos de uma pesquisa estatística. 

1.1 População 

Qual a matéria favorita entre os acadêmicos do curso de matemática? Podemos 
consultar todos os alunos da classe. 

No entanto, isso não é possível quando queremos saber a intenção de votos dos 
eleitores do estado do Paraná, pois não podemos consultar todos os eleitores que 
constituem a população ou o universo estatístico. 

Percebam que, quando temos de partir para a prática, as perguntas que parecem 
simples são praticamente impossíveis de resolver. 

Qual é a média de idade dos brasileiros que têm curso 
superior? Tenho de perguntar para todo mundo? Ou somente 
na universidade? Paro todo mundo na rua? Qual rua? De que 
cidade?

Então, como são realizadas as pesquisas eleitorais que 
envolvem o Brasil todo? 
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Como são feitas as pesquisas eleitorais? 
Eu nunca fui entrevistado? 
Você já foi entrevistado?

Então como obter os dados. Recorre-se à chamada amostra, que é um grupo de 
eleitores (quantos e quais) que, consultados, permitem que se chegue ao resultado 
mais próximo da realidade. 

Exemplificando, temos esquematizadas, a seguir, a população estatística e a 
unidade estatística: 

Resumindo, podemos destacar que a população é um conjunto de elementos 
(indivíduo ou objeto) que possuem pelo menos uma característica ou atributo 
comum. Por exemplo: na votação, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Já na 
pesquisa sobre a durabilidade das lâmpadas fluorescentes, cada marca é um objeto 
da pesquisa. 

Vamos, então, conhecer um pouco mais sobre as pesquisas 
eleitorais que trabalham com um grande número de entrevistados 
e elevados volumes de dados, ou seja, pesquisas de opinião com o 
vídeo "Dando IBOPE". Disponível em:  <http://www.youtube.com/
watch?v=RVud2DCBiHg.>. Acesso em 05 jan 2015.
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1.2 Amostra 
De acordo com o tamanho, a população, ou universo, pode ser finita ou infinita: 

“[...] a população finita é aquela cujo número total (número finito) de elementos é 
conhecido” (CASTANHEIRA, 2008, p. 13). Exemplificando, se estamos analisando a 
matéria favorita entre os 48 acadêmicos do 2º semestre do curso de matemática, 
sabemos, então, o total (exato) de alunos que estão sendo pesquisados; logo, 
podemos dizer que a população de acadêmicos é finita. 

Já a infinita apresenta um número infinito de elementos, “[...] por exemplo, 
as temperaturas nos diversos pontos no Brasil em determinado momento”; no 
universo infinito, “[...] não é possível fazer uma observação que abranja todos os seus 
elementos. Nesse caso, recorre-se a um subconjunto do universo estudado que 
chamamos de amostra" (GIOVANNI; BONJORNO, 2005, p. 325). 

Resumindo, a amostra é um subconjunto da população retirado da população 
total, que se deseja observar. 

1.3 Variável qualitativa e quantitativa 

• Qualitativa: os valores adotados não são numéricos, por exemplo: raça, meio de 
transporte, área de estudo etc. 

• Quantitativa: os valores adotados são numéricos, exemplos; peso, idade, preço, 
altura etc. 

Resumindo: a variável é usada para atribuir valores correspondentes aos dados 
observados na população.

Quadro 2.1 Variável qualitativa e quantitativa 

Fonte: Autora (2014).

Variável 

Qualitativa 
(atributos; sexo, cor de cabelo, esporte 
favorito) 

Quantitativa 
(dados numéricos) 

ordinal
(ordem de seus 
valores)
por exemplo, grau 
de escolaridade; 
fundamental, médio, 
superior e categoria 
salarial 

nominal
(representar 
categorias ou 
classes)
por exemplo, 
cor do cabelo, 
sexo, cor dos 
olhos etc. 

discreta 
(conjunto enu-
merável, pois pode 
contar)
por exemplo, 
número de irmãos, 
total de unidades 
defeituosas 

contínua
(quando se trata de medi-
adas) por exemplo, altura  
1,8 m; 1.6 m; 1,9 m,etc, 
diâmetro de um eixo, 
peso de um recém-nasci-
do etc. 
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O Quadro 2.1 apresenta uma classificação dos dadas de acordo com seus 
atributos. Então, vamos para as formas de apresentação dos dados ou a distribuição 
deles, pois essa distribuição é necessária para calcular as tendências centrais. 

1.4 Apresentação dos dados estatísticos

Para podermos construir e identificar uma tabela estatística, desenhar um gráfico 
e ainda interpretá-los, devemos ter conhecimento sobre tabulação, distribuição de 
frequências, séries estatísticas e gráficos.

1.4.1 Tabulação: dados brutos, rol e frequência 

O que representa cada um? E qual sua importância na estatística?

Partimos da seguinte situação: foi aplicada uma avaliação na turma de matemática, 
a qual tem 40 acadêmicos. 

Temos, então, que os 40 acadêmicos constituem a população a ser pesquisada. 
As notas obtidas foram as seguintes: 9 — 7 — 4 — 8 — 4 — 7 — 4 — 9  — 4 — 5 — 5 — 
7 — 5 — 10 — 7 — 5 — 6 — 10 — 6 — 6 — 10 — 6 — 3 — 8 — 6 — 6 — 7 — 7 — 8 — 7 — 7 
— 8 — 8 — 5 — 8 — 9 — 6 — 9 — 10 — 8. 

Nessa organização dos dados numéricos, devemos usar símbolos que não 
interferem na escrita matemática dos números, por exemplo: a vírgula que representa 
casas decimais 1,1 representa um vírgula um e não dois dados numéricos 1. Podemos 
colocar para separar ; (ponto e vírgula) e — (traço). 

A transcrição dos dados é chamada de dados brutos: dados brutos são a relação 
dos resultados obtidos em uma pesquisa e transcritos de forma aleatória. Então, os 
dados brutos são os originais que ainda não estão prontos para análise. 

Se observarmos os dados, nesse formato bruto eles transmitem poucas 
informações. 

O site do Instituto Pró-Livro apresenta uma pesquisa que trata as 
questões de pesquisa sobre o mapeamento dos leitores brasileiros, 
pois analisa o objetivo da pesquisa, como foi a busca dos dados, 
apresentação em formas de tabelas, gráficos, entre outros, é 
apresentada as medidas de tendência. Disponível em: <http://www.
prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=48>. Acesso em 05 jan 2015.
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Se os tivessem em ordem melhoraria? 

Organizando em ordem crescente, temos: 3 — 4 — 4 — 4 — 4 — 5 — 5 — 5 — 5 — 
5 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 8 — 8 — 8 — 8 — 8 
— 8 — 8 — 9 — 9 — 9 — 9 — 10 — 10 — 10 — 10. 

Essa forma de apresentação é chamada em estatística de rol, ou seja, é a relação 
dos dados obtidos e que foram ordenados numericamente em ordem crescente. 

Podemos notar que ficou mais visível e passível de fazer inferências.

No entanto, qual foi sua conclusão? Ainda podemos melhorar? 

Observamos que, com essa organização dos dados colocados em ordem 
numérica e crescente ou decrescente, ou seja, em rol, é possível ainda agrupar os 
valores que são iguais. 

1. O professor aplicou uma prova e as notas que uma turma 
obteve foram as seguintes: 9 — 7 — 4 — 8 — 4 — 7 — 4 — 9 
— 4 — 5. 

Dados brutos: 9 — 7 — 4 — 8 — 4 — 7 — 4 — 9 — 4 — 5. 

Rol: 4 — 4 — 4 — 4 — 5 — 7 — 7 — 8 — 9 — 9. Ou podem, 
também, ser organizados em ordem decrescente — Rol: 9 — 
9 — 8 — 7 — 7 — 5 — 4 — 4 — 4 — 4. 

Vocês perceberam que não há grandes complicações; 
resumindo, para organizar em rol, devemos transcrever os 
dados e organizar em ordem crescente ou decrescente. 

Vamos para outra atividade que proporcionará a visualização 
de uma situação que apresenta maior quantidade de dadas. 

2. O setor de vendas entregou uma planilha dos valores das 
vendas ao setor financeiro. Observe os dados: 

Dados brutos: 2356 — 456 — 2345 — 8845 — 6543 — 67899 
— 34556 — 23445 — 4832 — 2865 — 2986 — 2347. Mas o 
gerente de vendas quer saber: qual foi a média dessas vendas?
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1.5 Séries estatísticas 

As séries estatísticas são classificadas em três categorias: temporal, geográfica e 
específica. Uma série é representada por um conjunto de valores para representar 
diferentes categorias de uma variável. 

Série temporal: a variável representa um período de tempo. A Tabela 2.1 representa 
uma série temporal do lucro mensal de uma agência de viagem. 

Série geográfica: a variável em questão é o local. 

Seguindo o mesmo exemplo temos as informações na Tabela 2.2.

Com as séries, podemos organizar melhor uma parte dos dados para posterior 
análise, sendo muito importante para projeção de metas, principalmente de 
marketing. 

Outro conhecimento que pode fornecer informações importantes ao pesquisador 
são as medidas estatísticas e iniciaremos pela tendência central que veremos a seguir.

Tabela 2.1  Lucro mensal da empresa de viagem Y 

Tabela 2.3 Lucro da empresa de viagem Y por pacote 

Fonte: Autora (2014). 

Fonte: Autora (2014).

Mês Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Lucro 0,95 1,03 1,12 1,24 1,02 0,92 0,84 0,78 0,72 0,65 0,68 0,82 10,77

Regiões São Paulo Santa Catarina Cuiaba Total 

Lucro 3,94 3,83 3 10,77

 As séries apresentam vários exemplos de organização dos dados. 
Disponível em: <http://www.oderson.com/educacao/estatistica/series.
htm>. Acesso em 05 jan 2015.
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1.6 Medidas estatísticas (tendência central) 

• A análise de variáveis quantitativas costuma sintetizar as informações contidas 
nos dados sob forma de medidas.

• As medidas podem ser apresentadas em diferentes grupos: posição central, 
dispersão, ordenamento e forma.

Podem ser apresentadas sob diferentes tipos, como a média, a mediana ou a 
moda. 

1.7 Medidas de tendência central média 

Média: valor representativo do centro geométrico de um conjunto de dados, 
apresentando um valor único e que utiliza todos os dados analisados no seu cálculo. 

É a mais usual medida empregada em estatística, pois tem as seguintes 
vantagens: é de fácil compreensão, usa todos os dados disponíveis e pode ser 
facilmente incluída em equações matemáticas. No entanto, devemos destacar 
as seguintes desvantagens: é afetada por valores extremos, não possui precisão 
quanto à distribuição em que os valores ocorrem e também é necessário conhecer 
todos os valores da distribuição. 

Média aritmética simples: somatório dos dados dividido pela quantidade de 
números da série, ou seja, é a média dos dados não agrupados. 

• Média populacional: μ (mi) 

• Média amostral: x 

• Equações: 

O símbolo ∑  (sigma) representa somatória do n termos. O sinal / 
representa a divisão. O número de valores é representado por n. xi os 
valores das variáveis.
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Aplicando, temos:

Exemplo: média dos dados amostrais {1; 5; 6; 8}

Resolução: x  = (1+1+ 5+ 6+ 8)/5 →: x= 20/5 → : x= 5

Então, a média aritmética simples é o cociente da divisão da soma dos valores 
pelo total de valores. 

Exemplo

A produção diária de uma fábrica de suco de laranja depende da disponibilidade 
do produto e qualidade ofertados no mercadão de frutas e verduras. Durante a 
semana, foram produzidos: 239; 453; 276; 398; 554; 357; 790. Qual é a média 
diária de produção? 

Resolvendo, temos: 

Dados brutos: 239; 453; 276; 398; 554; 357; 790.

Rol: 239; 276; 357; 398; 453; 554; 790. Observação: para calcular a média 
simples, não existe a necessidade de ordenar em ordem crescente, como no 
exemplo, é apenas para trabalhar o conceito visto anteriormente. 

Resolução:x  = (239 + 276 + 357 + 398 + 453 + 554 + 790)/7 →

x  = (3067)/7 → 

x  = 438,15 

Logo, a média diária de produção é de 438,1429 litros de suco.

Vamos observar o exemplo seguinte:

A Tabela 1.4 ilustra a taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro por 
setores de atividades econômicas no período de 2007 a 2009.

 Tabela 2.4 Taxas de rotatividade do mercado formal de trabalho 
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Analisando a tabela, podemos fazer algumas inferências; 

• A taxa média nacional é aproximadamente de 36%, pois em 2007 foi de 34,3, 
em 2008 foi de 37,5 e em 2009 foi de 36,0. Somando os três valores (107,8) e 
dividindo pela quantidade, vamos obter o valor de 35,933333333... então, podemos 
aproximar o valor de 36%.

• O setor de comércio e o de serviços têm taxas de rotatividade acima da taxa 
média nacional, ou seja, acima de 36%.

A construção civil apresenta maior taxa de rotatividade no período estudado.

1.8 Medida de tendência central: moda

 Definição: é o valor que ocorre com maior frequência na distribuição dos 
dados, ou seja, é o valor que aparece repetido mais vezes.

Classificação:

Série amodal: quando a moda não existe, quando não existe um valor com 
maior número de repetições.

Série multimodal: quando mais de um dado apresenta-se com o mesmo e 
maior número de repetições. Exemplo: Moda: 5 e 9 (série bimodal). 

A moda é a única medida de tendência central que pode ser aplicada tanto para 
dados quantitativos quanto para qualitativos

Exemplos: qual a moda da seguinte distribuição de valores: 6, 9, 5, 6, 3, 7, 6, 7, 
6 e 5? Solução: a moda é o valor que mais aparece, então é o número 6. 

Fonte: Adaptado de Dieese (2011).
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Um programa de culinária recebeu os seguintes conceitos referentes a 
apresentador, receitas e horário. 

Determine a moda de cada uma das séries. 

Programa de culinária A: {P; R; B; B; O; O; O; O; E; E}. Moda: O (ótimo). 

Programa de culinária B: {R; R; B; B; B; B; O; O; O; O}. Moda: B e O (série 
bimodal). 

Programa de culinária C: {P; P; R; R; B; B; O; O; E; E}. Moda: não existe (série 
amodal). 

Como vantagens, temos: os valores extremos não interferem no resultado 
da moda e fácil de calcular; mas como desvantagem não usa todos os dados, 
podendo ter uma informação superficial. 

Resumindo: MODA é o valor (ou valores) que mais se repete(m) em uma 
distribuição. 

1.9 Medida de tendência central: mediana 

Mediana: é o valor que ocupa a posição central em uma distribuição de valores 
organizada em ordem crescente ou decrescente. 

Exemplos: 

Qual a mediana da distribuição, já organizada em rol: 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 9, 9, 9, 
10, 10? Temos, então, 13 valores e o resultado será: M

d
=5

Mas e se o rol for número par? Qual será a mediana?

Qual a mediana da distribuição, já organizada em rol: 2,2,2,3,4,6,6,7,7,10? 
Temos, então, 10 valores, e resultado será: Md=(os dois termos centrais somados 
e divididos por dois).

M
d
 = (4 + 6 )/2

M
d
 = 5

Percebam que as medidas de média, moda e mediana vistas até o momento 
são simples de calcular e retornam com dados importantes ao pesquisador. Agora, 
vamos estudar as outras medidas de posição separatrizes. 
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1.10 Medidas de posição separatrizes 

As medidas separatrizes são definidas como sendo aquelas que dividem a 
sequência da série ordenada em partes; temos a mediana, os quartis, decis e os 
percentis. Como a mediana (divide 50% dos valores da sequência para direita e 
50% dos valores para esquerda) já foi vista anteriormente, abordaremos os quartis 
e percentis.

1.11 Separatrizes: quartis 

Para determinar o quartil, como o próprio nome indica, a série ordenada é 
dividida em quatro partes, sendo que cada uma fica com 25% do total de elementos. 

Resumindo, temos: os elementos que separam esses grupos são denominados 
de quartis. 

 Logo, os quartis são os valores de uma série que é dividida em quatro partes 
iguais. 

Vamos ver três casos: 

O primeiro quartil Q
1
 é igual ao “[...] valor situado de tal modo na série que uma 

quarta parte (25%) dos dados é menor que ele e as três quartas partes restantes 
(75%) são maiores” (CRESPO, 2009, p. 95). 

Então, o primeiro quartil representado por Q1 separa a sequência ordenada 
com 25% dos valores e a sua esquerda os restantes 75%. 

O segundo quartil Q
2
 , "[...] evidentemente, coincide com a mediana (Q2 = Md)” 

(CRESPO, 2009, p. 95). Graficamente;

Mediana 

50%

!-------------------!-------------------!

Md

O terceiro quartil Q
3
 “[...] valor de tal modo que as três quartas partes (75%) dos 

termos são menores que ele e uma quarta parte (25%) é maior” (CRESPO, 2009, 
p. 95). 

Resumindo, temos: Q
2
; Q

2
 e Q

3
. 
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Quartis 

 25% 50% 75% 100%

!---------!---------!---------!---------!

 Q1 Q2 Q3 

Temos o caso específico de quando os dados são agrupados: usamos a mesma 
técnica da mediana para determinar os quartis bastando substituir na seguinte 
fórmula:

∑fi
2  basta substituir na fórmula por 

k∑fi
4

Sendo k o número da ordem do quartil e dividido por quatro, pois são as quatro 
partes dele. 

1.12 Separatrizes: decis 

Como as demais separatrizes, os decis seguem a mesma lógica, então a série 
ordenada é dividida em dez partes, e cada uma delas ficará com dez por cento 
(10%) de seus elementos. 

O primeiro decil é representado por D1 com 10%, o segundo por D2 com 20%, 
o terceiro por D3 com 30%, e assim por diante... até D10 com 100%. 

Graficamente, podemos observar as relações sobre as divisões dos decis.

Decis

 10% -  20% -  30% -  40% -  50% -  60% - 70% - 80% - 90% -  100% 
!-----!------!------!------!------!-----!-----!-----!-----!-----!
 D1 D2  D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

1.13 Separatrizes: percentis

Como as demais separatrizes exemplificadas anteriormente, o percentil não 
diferencia da lógica, ou seja, de modo análogo, então, ao dividir a série ordenada 
em cem partes, cada uma ficará com 1% de seus elementos.

Estudados esses conceitos, começamos a ter argumentos fundamentados 
pelos cálculos matemáticos para organizar e tratar os dados de uma pesquisa, 
mas ainda temos outros conteúdos da estatística para serem estudados, como 
veremos na próxima seção.
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1. Em uma turma, foi aplicada uma avaliação de matemática 
com 15 alunos e foram obtidos os seguintes resultados (dados 
brutos).

4 4 6 8 2 4 9 10 2 6 7 9 3 8 4

Qual o resultado que ocorreu com mais frequência? 

2. A produção diária de uma vaca leiteira depende de sua raça 
e de sua alimentação balanceada. Durante a primeira semana 
do mês, foram produzidos; 23; 18; 23; 16; 19; 21; 24 litros de 
leite, mas, a fim de aumentar a produção na próxima semana, 
foi modificada a ração e foram obtidos 24; 19; 19; 23; 25; 27; 
24 litros de leite. Qual é a maior média diária de produção? 

3. Uma pesquisa sobre três revistas recebeu as seguintes 
classificações quanto: P (péssimo); B (bom); R (regular); O 
(ótimo); e E (excelente). Determine a moda de cada uma das 
séries. 

Revista A: {P; R; B; B; O; O; O; O; E; E}; Revista B: {R; R; B; B; B; 
B; O; O; O; O} e Revista C: {P; P; R; R; B; B; O; O; E; E}. 

4. Qual a mediana da distribuição, já organizada em rol: 234; 
234; 278; 386; 456; 456; 2345; 2567; 2987; 3578; 3986; 4532?

5. A medida estatística de posição central sintetiza as 
informações contidas nos dados. Podem ser apresentadas sob 
três diferentes tipos:

a) Frequência acumulada, qualitativa nominal e mediana

b) Média, a mediana ou a moda

c) Série temporal, média e amostra

d) Amostra, média e mediana

e) Desvio padrão, rol e amostra
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6. Uma empresa quer comprar 200 computadores, sendo 
que 100 devem ser notebooks e 100 tablets para distribuir aos 
membros da equipe de vendas. Mas devem ser comprados em 
uma mesma loja para ter somente uma nota de compra. Então, 
realizada uma pesquisa, a secretária levantou as seguintes 
informações:

loja Notebook Tablets 

X
R$ 2.300
(Unidade) 

R$ 800
(Unidade)

Y
R$ 1.900
(Unidade)

R$ 970
(Unidade)

Z
R$ 2.400
(Unidade)

R$ 680
(Unidade)

Qual é o menor valor médio dos dois produtos que a empresa 
deve pagar e em que loja deve ser efetivada a compra para a 
empresa adquirir os aparelhos pelo menor preço? 

a) A menor média que a empresa encontrou foi de R$ 1.435 
por cada aparelho; então, por uma questão de economia, a 
compra deve ser realizada na loja Z.

b) A maior média que a empresa encontrou foi de R$ 1.540 
por cada aparelho; então, por uma questão de economia, a 
compra deve ser realizada na loja Y.

c) A menor média que a empresa encontrou foi a R$ 1.050 
por cada aparelho; então, por uma questão de economia, a 
compra deve ser realizada na loja X. 

d) A menor média que a empresa encontrou foi a R$ 1.435 
por cada aparelho; então, por uma questão de economia, a 
compra deve ser realizada na loja Y.

Conhecer os requisitos do comprador é uma importante informação 
para a tomada de decisões por profissionais como marketing. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-
65552003000400006&script=sci_arttext>. Acesso em: 7 jan 2016.
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Seção 2

Medidas de dispersão: variância e desvio padrão, 
coeficiente de variação

As medidas de dispersão mostram o afastamento absoluto ou relativo dos 
dados, sendo que, quanto maior for a dispersão, maior o afastamento dos dados e, 
assim, é menor a informação contida na medida de posição central.

2.1 Frequência absoluta 

Primeiramente, o estudo estatístico consiste em coletar, calcular e classificar os 
dados de uma amostra.

Posterior a essa fase e escolhidas as características sobre os elementos de uma 
população, deve-se organizar ou elaborar tabelas de dados, que são chamadas de 
distribuição estatística. 

Continuando: analisando o exemplo da avaliação dos acadêmicos de  
marke ting, vamos construir um quadro com os dados e suas frequências. 

Quadro 2.2 Frequência de notas 

Fonte: Autora (2014).

Dados ordenados em rol
Notas dos 

acadêmicos
Frequência (f)

3 — 4 — 4 — 4 — 4 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 6 
— 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 7 — 7 — 7 — 7 — 
7 — 7 — 7 — 7 — 8 — 8 — 8 — 8 — 8 — 8 — 8 
— 9 — 9 — 9 — 9 — 10 —10 — 10 —10.
Vamos contar quantas vezes os números 
são recorrentes.

3
4
5
6
7
8
9

1
4
5
7
8
7
4
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Com o refinamento dos dados, vai ficando mais fácil de interpretar os 
resultados da turma de marketing. Podemos justificar que a menor nota foi 3 e a 
maior nota foi 10 e verificar que a nota que mais aparece, ou seja, é recorrente, 
foi o 7; teve oito pessoas com essa pontuação. 

Ainda podemos apontar mais detalhes pela estatística, ou seja, refinar as 
informações. 

2.2 Frequência absoluta acumulada ou frequência acumulada (fa) 

É a somatória das frequências dos valores inferiores ou iguais ao valor dado, 
que pode ser representada pelas letras “fa”. Vamos aplicar no nosso exemplo.

Dada a sequência, temos:

Então, temos a frequência acumulada somando sempre o valor anterior com o 
próximo de f, ou seja, uma soma acumulada. 

Tabela 2.5 Frequências acumuladas

Fonte: Autora (2014). 

Notas Frequência (f) Frequência (fa)

3
4
5
6
7
8
9
10

1
4
5
7
8
7
4
4

(cálculo; f1) 1
(cálculo: f1+f2= 1+4) 5
(cálculo: f2+f3=5+5) 10
(cálculo: f3+f4=10+7) 17
(cálculo: f4+f5=17+8) 25
(cálculo: f5+f6=25+7) 32
(cálculo: f6+f7=32+4) 36
(cálculo: f7+f8=36+4) 40

Mas e se tivermos de calcular a frequência e a frequência 
acumulada um concurso que teve 1.900 aprovados? Dá para 
construir uma tabela?
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Com certeza que sim! Mas teria muitas páginas, o resultado demoraria, sem 
contar a enorme possibilidade de erro no resultado. 

Então, as tecnologias resolvem essa questão, desde que o responsável tenha 
conhecimento de como aplicar os conceitos de estatística (conteúdo) e tecnologia 
específica para o problema. 

A estatística é rica para a humanidade no sentido de que contribui para 
as prevenções e indicação de metas e políticas sociais a serem cumpridas em 
um assunto. Um trabalho que aborda a questão social é o artigo intitulado 
“Modelagem estatística da precipitação mensal e anual e no período seco para 
o estado de Minas Gerais”, cujos autores realizaram um estudo ajustar modelos 
lineares para predição da precipitação média mensal (no período úmido) e anual 
e no período seco, baseados nas coordenadas geográficas (latitude e longitude) 
e altitude para o estado de Minas Gerais; apresentam uma pesquisa que se utiliza 
de dados estatísticos, gráficos, tabelas, cálculos, entre outros que exploram as 
informações para se chegar a uma previsão. 

2.2.1 Medidas de dispersão: variância e desvio padrão e coeficiente de variação

• Medidas de dispersão: revelam o afastamento absoluto ou relativo dos dados.

• Quanto maior a dispersão, maior o afastamento dos dados e menor a 
informação contida na medida de posição central.

O Excel é uma opção para as aplicações da estatística e os vídeos abordam 
esse recurso para tratar os dados.
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=p1m0k4dpgf0> e 
<http://www.youtube.com/watch?v=TKkPrr0a6PE>.Acesso em: 7 jan 
2016.

O artigo está disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v13n1/
v13n01a10.pdf>. Acesso em: 7 jan 2016.
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Amplitude total: é a diferença entre o maior e o menor valor em uma distribuição 
de dados.

Amostra A = {1; 5; 11; 15; 4; 9; 11; 2; 3}

Rol: {1; 2; 3; 4; 5; 9; 11; 11; 15}

Amplitude = R = maior – menor = 15 – 1 = 14

Exemplo: qual a amplitude da seguinte distribuição de temperaturas? 

8, 2, 36, 6, 24, 38, 12, 33, 9.

Analisando a distribuição, a menor temperatura é 2 e a maior é 38, portanto a 
amplitude será.

Amplitude = 38 – 2 = 36 °C

• Vantagem: cálculo de forma simplificado.

• Desvantagem: por analisar somente os valores extremos, quando aberrantes 
(muito grandes ou pequenos demais) distorcem quaisquer cálculos.

Variância

Definição: corresponde ao somatório do 

quadrado da diferença entre cada ele-

mento e sua média aritmética, posterior-

mente dividido pela quantidade de ele-

mentos do conjunto.

• Equação:

Exemplo: calcular a variância da série {4, 6, 16, 22, 12}

Rol: {4, 6, 12, 16, 22}

Glossário: 

x  =MÉDIA 

σ2 = variância 

x = (4 + 6 + 12 + 16 + 22)/ 5 → x = 12

σ2 = 
(4 - 12)2 + (6 - 12)2 + (12 - 12)2 + (16 - 12)2 + (22 - 12)2

5
σ2 = 

(-8)2 + (-6)2 + 02 + 42 + 102
5  σ2 = 

64 + 36 + 0 + 16 + 100
5

σ2 = 
216
5  → σ2 = 43,2
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2.2.2 Variância amostral (s2)

• Quando os dados analisados correspondem a uma amostra composta por 
menos de 30 elementos, a variância e o desvio padrão são calculados de forma 
polarizada, com a redução de um grau de liberdade no denominador.

S2 = 
∑ni = 1 (xi - x ) 2

n - 1
 

Exemplo: achar a variância amostral da série {4, 6, 16, 22, 12}

S2 = 216
5 – 1

 = 54

2.2.3 Desvio padrão

• Definição: desvio padrão corresponde à raiz quadrada da variância. É o cálculo 
empregado quando se busca saber o quanto varia um resultado em relação à sua 
média ou ainda serve para indicar se a variação está dentro do padrão ou não.

• Apresenta o quanto um valor observado se distancia do valor médio.

• Geralmente, é a medida de dispersão mais empregada. 

• Equação:

Exemplo: para calcular o desvio padrão da série anterior {4, 6, 16, 22, 12}, 
poderíamos apenas extrair a raiz quadrada do valor obtido no exemplo anterior:

σ² = 43,2 → σ =43,2 →  σ = 6,5727

Seguindo o mesmo exemplo, ainda podemos realizar os cálculos pela fórmula:

Desvio padrão amostral da série {4, 6, 16, 22, 12}

2.2.4 Coeficiente de variação 

• Dados quantitativos são comumente sintetizados por meio da apresentação 
de uma medida de posição central, a média, e uma medida de dispersão, o desvio 
padrão.
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Coeficiente de variação é a mais usual medida de dispersão relativa e é calculado 
pela razão entre o desvio padrão e a média aritmética.

Equação:

Exemplo: em uma prova de cálculo, a nota média de uma turma de 40 alunos 
foi igual a 28 e o desvio padrão foi igual a 4. Em Física, o grau médio da turma foi 
igual a 25, com desvio padrão igual a 3,6. Que matéria apresentou maior dispersão 
relativa, expressa por meio do coeficiente de variação? 

A matéria que apresentou maior dispersão relativa expressa por meio do 
coeficiente de variação é a disciplina de Física. 

2.3 Representação gráfica da distribuição

Em muitos casos, esses dados organizados e calculados apresentam visualização 
complexa, então uma representação gráfica de uma distribuição de frequências 
apresenta melhor compreensão proporcionada pela visualização.

Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado.
Tecnologias na estatística. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=8K5aHqWZAtE>. Acesso em: 7 jan 2016.

Vamos trabalhar com os dados disponíveis site do IBGE sobre o assunto 
“Prognóstico da produção agrícola, dos principais produtos, para safra 
2014 — comparativo entre as safras 2013 e as estimativas para 2014 — 
Brasil”. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/graficos_dinamicos/pnad2008_tic/idade.
php>. Acesso em: 7 jan 2016.



Medidas e análises estatísticas Medidas e análises estatísticas

U2

79

Temos os seguintes dados:

Retirando alguns dados, podemos construir alguns gráficos.

2.3.1 Gráfico de barras 

Os dados de uma tabela podem ser representados pelos gráficos de barras que 
são de largura e comprimento proporcionais. 

O gráfico de barras permite uma rápida exploração visual do estudo 
exemplificado pelos dados das notas dos alunos temos: 

Quadro 2.3 Estoque de produtos agrícolas 

Quadro 2.4 Exemplo de frequência de notas 

Fonte: Adaptado de IBGE (2013).

Fonte: Autora (2014). 

produtos estoque 2013 (t) estoque 2014 (t) variação

soja 81699789 90261260 10,5

milho 34188640 32768994 -4,2

mandioca 21199305 22890839 3,4

feijão 1091201 1527079 39,9

arroz 11785873 12254085 4,2

Frequência (f)

3
4
5
6
7
8
9
10

1
4
5
7
8
7
4
4
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2.3.2 Gráficos de setores

 É a representação em um círculo dividido em setores que, normalmente, 
apresentam em suas partições as porcentagens.

Quadro 2.5 Exemplo de aplicação de gráficos e tabelas 

Fonte: Autora (2014). 

Analise as informações dessa pesquisa no site do IBGE. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/
lspa/defaulttab.shtm>. Acesso em: 7 jan 2016.

Pesquisas sobre sustentabilidade apresentam uma grande variedade de 
dados. Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_
naturais/indicadores_desenvolvimento_sustentavel/biodiversidade.
pdf>. Acesso em: 7 jan 2016.

Regiões Lucro

São Paulo 3,94

Santa Catarina 3,83

Cuiabá 3

1. Qual a amplitude da seguinte distribuição de temperaturas: 
48; 22; 33,6; 36; 24,4; 35,8; 14,2; 33,9? 
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2. Determine a nota que mais foi recorrente na disciplina de 
matemática e quantos alunos fizeram a prova. 

Nota Frequência (f)

3
4
5
6
7
8
9
10

8
6
25
23
12
11
10
17
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Seção 3

Medidas de assimetria: regressão linear, diagrama 
de dispersão, coeficiente de correlação de Pearson

3.1 Medidas de assimetria

• Assimetria é o grau de desvio, ou afastamento da simetria, de uma distribuição.

• Em uma distribuição estatística, a assimetria é o quanto sua curva de frequências 
(curva normal) se desvia ou afasta da posição simétrica (central).

Mas para que utilizamos?

Permitem distinguir as distribuições simétricas das assimétricas.

• Distribuição simétrica: média = mediana = moda (todas são iguais).

• Distribuição assimétrica: média ≠ mediana ≠ moda (são diferentes).

Podemos caracterizar as distribuições de frequências em:

• Assimétrica à direita, ou positiva.

• Assimétrica à esquerda, ou negativa.

• Assimétrica nula ou simétrica.

Confira os Indicadores de desenvolvimento sustentável no link do IBGE: 
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/indicadores_
desenvolvimento_sustentavel/prodconsumo.pdf>. Acesso em: 7 jan 
2016.
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Quando não temos o gráfico para analisar, como podemos identificar?

O coeficiente de assimetria pode ser calculado pela formulada de Pearson, que 
mede o afastamento que caracteriza o tipo de assimetria pela seguinte formulação:

Figura 2.2 Fórmula de Pearson

Vamos desenvolver um exemplo utilizando os dados a seguir.

Quadro 2.6 Exemplo de representação gráfica de distribuição 

Tabela 2.6 Dados do problema 

Fonte: Autora (2014). 

Distribuição 
x (média)

Md (mediana) Mo (moda) 
S (um tipo de 

variação) 

X 12 12 12 4,42 

Y 12,9 13,5 16 4,20 

Z 11,1 10,5 8 4,20 
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Aplicando os dados, temos: 

AsA
 = 

3 ( x  – Md)
s  = 

3 (12 – 12)
4,42

 = 0 Simetria

AsB
 = 3 ( x – Md)

s
 = 

3 (12,9 – 13,5)
4,20

 = 
–1,8
4,20

 = – 0,429 Assimetria negativa

AsC
 = 3 ( x – Md)

s
 = 3 (11,1 – 10,5)

4,20

 = 1,8
4,20

 = 0,429 Assimetria positiva

3.2 Correlação e regressão 

O objetivo é estudar duas variáveis quantitativas. Quando temos situações que 
envolvem relações: idade e altura de pessoas, notas de prova de matemática e 
português, tempo de prática de esporte e batimento cardíaco, taxa de desemprego 
e roubos etc. 

Correlação: é quando duas variáveis estão ligadas por uma reunião estatística; 
dizemos que existe correlação entre elas, como também existe correlação de 
3, 4, 5, 6 etc. variáveis. O diagrama de dispersão é uma ferramenta importante 
no estudo da correlação. Resume o grau de relacionamento entre duas varáveis, 
por exemplo, entre notas de um mesmo aluno nas disciplinas de português e 
matemática. 

Regressão: é a relação funcional entre duas variáveis que pode ser determinada 
por uma função matemática. Tem como resultado uma equação matemática que 
descreve a relações entre as variáveis. 

Para compreender melhor, vamos partir da situação-problema: temos uma 
amostra aleatória, formada por 10 alunos dos 100 de um curso W e as notas obtidas 
por eles nas respectivas disciplinas: português e matemática. 

Acesse o link e observe as aplicações da estatística na pesquisa. Disponível 
em: <http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.
pdf>.  Acesso em: 7 jan 2016.

Número do aluno Português (variável X) Matemática (variável Y) 

09 5 6

16 8 9

24 7 8
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37 10 5

55 7 9

67 6 7

82 5 9

92 4 7

99 2 5

Amostra total 10

Os alunos representados pelos números da chamada foram escolhidos por 
sorteio, ordenados em rol e foram distribuídas as respectivas notas de cada uma 
desses alunos nas disciplinas de português e matemática. 

O passo seguinte é construir o diagrama de dispersão. 

Gráfico 2.1 Dispersão das notas de português e matemática

Fonte: Autora (2014).

O diagrama de dispersão favorece uma representação visual da 
distribuição ou comportamento de duas ou mais funções, sendo que 
pode ser construído por software de cálculos, veja mais em: <http://www.
esalq.usp.br/qualidade/mod3/pag1_3.htm>. Acesso em: 7 jan 2016.

Tecnologias na estatística. Disponível em:  <http://www.youtube.com/
watch?v=8K5aHqWZAtE>. Acesso em: 7 jan 2016.



Medidas e análises estatísticas Medidas e análises estatísticas

U2

87

Distribuindo no plano cartesiano, podemos construir os pontos. Lembre-se de 
que as notas são de valor mínimo 0 e máximo 10. 

Para calcular, temos várias formas, mas optamos por uma das mais completas: 
a forma de correlação de correlação linear de Pearson (o termo da fórmula n é o 
número de termos). 

Para resolver, vamos precisar realizar alguns cálculos, como y multiplicado por 
y, X ao quadrado e y ao quadrado. Trabalhando com os dados anteriores, vamos 
ter: 

Número de  
alunos

Português 
(variável X) 

Matemática
(variável Y) 

X.Y X2 Y2

09 5 6 (5 x 6) = 30 (5)2 = 25 (6)2 = 36

16 8 9 72 64 81

24 7 8 56 49 64

37 10 5 50 100 25

55 7 9 63 49 81

67 6 7 42 36 49

82 5 9 45 25 81

92 4 7 28 16 49

99 2 5 10 4 25

Amostra total 
10

(soma total) 
54

(soma total) 
65

(soma total) 
356

(soma 
total) 339

(soma 
total) 455

Aplicando os termos calculados na fórmula: 

R = 
10.356 - [54.65]

√[(10.339) - (339)2] · [10.455] - (455)2  = 
50

√[(-111531) - (-202475)
 =

= 
50

√22582239225  = 0,00033

Temos como regra os valores de R nos intervalos -1 e 1; 

Se correlação é perfeita positiva R = +1 (um positivo). 

Se correlação é perfeita negativa R = -1 (um negativo). 

Se não há correlação o valor de R = 0. 

Gráfico 2.1 Dispersão das notas de português e matemática

Fonte: Autora (2014).
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No exemplo das notas de português e matemática a correlação é positiva, mas, 
como está distante de 1, não tem grau elevado de correlação, podemos dizer que 
tem pouca correlação entre elas. 

Séries Históricas e Estatísticas. Disponível em:  <http://seriesestatisticas.
ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=1>. Acesso em: 7 jan 2016.

Quando temos duas variáveis, podemos fazer correlação 
usando principalmente o diagrama de dispersão, mas os 
valores devem estar contidos em intervalos de -1 a 1.

1. A tabela a seguir se refere aos dados de um concurso. Com 
base neles, preencha a tabela e calcule a variância e desvio 
padrão:

Tabela 2.7 Dados de um concurso 

Número de
 alunos

Português 
(variável X) 

Matemática
(variável Y) 

X.Y X2 Y2

345 35 35 

324 34 34 

567 23 32

890 22 31

345 17 27
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3457 14 26

432 12 21

3456 11 12

2345 8 15

4567 9 9

456 5 8

876 2 5

18060 192 255      
 Fonte: Autora (2014).

 

2. A estatística disponibiliza vários métodos para o pesquisador, 
dependendo da situação. Quando temos casos que envolvem 
relações de idade e altura de pessoas, notas de prova de 
Geografia e Física, tempo de prática de esporte e batimento 
cardíaco, taxa de desemprego e roubos etc., é recomendado 
utilizar: 
 I.  Regressão: é a relação funcional entre duas variáveis 

que têm como resultado uma equação matemática 
que descreve as relações entre as variáveis. 

 II.  Correlação: é quando duas variáveis estão ligadas 
por uma reunião estatística e dizemos que existe 
correlação entre elas, como também existe correlação 
de 3, 4, 5, 6 etc. variáveis.

 III.  Média aritmética, moda e mediana para verificar 
apenas uma das variáveis, pois pelo resultado de 
uma pode deduzir a outra. 

 IV.  Nenhuma das alternativas. 
 V.  Todas estão corretas. 
a) IV e V. 
b) I, III, V. 
c) III, IV e V. 
d) I e II. 
e) Todas estão corretas.
 

3. Em estatística, temos a assimetria, que contribui para o 
pesquisador expor os dados com mais clareza e precisão. 
Sobre esse assunto, podemos afirmar: 
 I.  Assimetria é o grau de desvio, ou afastamento da 
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simetria, de uma distribuição.
 II.  Em uma distribuição estatística, a assimetria é o 

quanto sua curva de frequências (curva normal) se 
desvia ou afasta da posição simétrica (central).

 III.  É a relação funcional entre duas variáveis que pode 
ser determinada por uma função matemática.

a) A assimetria é uma tabela de porcentagem.
b) I e IV. 
c) I e II. 
d) II, III e IV. 
e) III e IV. 

Recapitulando as principais questões trabalhadas, você 
aprendeu que:

 Dado bruto: é o dado na forma com que foi coletado, sem 
nenhum tratamento. 

 Rol é a organização dos dados em ordem crescente.

 As principais medidas de tendência central são: média, 
moda, mediana. 

 Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor 
observado. 

 As outras medidas de posição: a própria mediana, os quartis 
e os decentis. 

 As séries estatísticas são classifi cadas em três categorias: 
temporal, geográfi ca e específi ca. 

 Média aritmética simples: somatório dos dados dividido pela 
quantidade de números da série. 



Medidas e análises estatísticas Medidas e análises estatísticas

U2

91

Nesta unidade, você, acadêmico, foi direcionado a conhecer e 
aplicar as técnicas básicas de estatística a situações reais que 
envolvem a pesquisa nos diversos campos, como: educação, 
eleições, previsão do tempo, administração de empresas, 
marketing, entre outros, com os conteúdos de distribuição, 
dados, séries, medidas de tendência central, que são utilizados 
para levantamentos e organização numérica dos dados de 
uma pesquisa. Em seguida, aprofundou o conhecimento no 
assunto das medidas de tendência central, gráfi cos, correlação 
e regressão que apresentam uma análise mais detalhada e 
apresentação das informações coletadas, podendo, assim, 
projetar ações diante da incerteza.

 Resumo gráfi co de mediana e separatrizes: 

Mediana 
 50%
!-------------------!-------------------!
 Mdv

Quartis 
 25% 50% 75% 100%

!---------!---------!---------!---------!
 Q1 Q2 Q3 

Decis
 10%- 20%- 30%- 40%- 50%- 60%-70%-80%-90%-100% 
!------!-------!-------!-------!-------!------!------!------!------!------!
   D1    D2    D3     D4     D5     D6    D7    D8   D9   D10

 A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor 
valor observado.

Correlação: regra os valores de R nos intervalos -1 e 1; se 
correlação é perfeita positiva R = +1 (um positivo); se correlação 
é perfeita negativa, R= -1 (um negativo); se não há correlação 
o valor de R = 0.
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1. Com base no gráfico a seguir, marque a alternativa 
correta:

Gráfico 2.2 Controle de estoque 

Fonte: Autora (2014). 

a) É um gráfico de setor (pizza) e a maior porcentagem 
de estoque é de 23%.
b) É um gráfico de dispersão dos dados e a maior 
porcentagem de estoque é a soja. 
c) É um gráfico de setor (pizza) e a maior porcentagem 
de estoque é a soja. 
d) A menor porcentagem é a mandioca e o gráfico é de 
barras. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 

2. A forma de apresentação chamada em estatística de 
Rol pode ser definida como:
a) a relação dos resultados obtidos em uma pesquisa que 
foram ordenados numericamente e em ordem crescente 
ou decrescente;
b) resultados obtidos em uma pesquisa que foram 
ordenados aleatoriamente;
c) resultados obtidos são uma frequência;
d) é o resultado obtido pelo cálculo da frequência 
acumulada;
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e) qualitativa; os valores adotados são numéricos e 
quantitativa: os valores adotados não são numéricos.

3. Temos as seguintes notas: 9 — 7 — 4 — 8 — 4 — 7 — 
4 — 9 — 4 — 5 — 5 — 7 — 5 — 10 — 7 — 5 — 6 — 10 — 6 
— 6 — 10 — 6 — 3 — 8 — 6 — 6 — 7 — 7 — 8. Podemos 
afirmar, de acordo com a estatística, que:
a) a transcrição dos dados está na forma de rol;
b) a transcrição dos dados está na forma de rol por não 
estarem organizados;
c) a transcrição desses resultados constitui o que 
chamamos de dados brutos, pois foram transcritos 
aleatoriamente;
d) os dados estão na forma de frequência acumulada; 
e) todas estão corretas.
 

4. Calcule a média aritmética dos seguintes dados 
ordenados em rol: 2, 4, 6, 5, 9.
a) 5,8
b) 4,2
c) 5,2
d) 5,7
e) Nenhuma das alternativas

5. Considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 
24 e 20 anos, calcule a média aritmética, a moda e a 
mediana.
a) Média = 20,4; Moda=24; Mediana= 20.
b) Média = 21,4; Moda=20; Mediana= 21.
c) Média = 20; Moda=24; Mediana= 23.
d) Média = 21,4; Moda=24; Mediana= 21.

6. Ao se medirem as temperaturas de hora em hora em 
uma cidade, registraram-se 14 °C às 7h, 15 °C às 9h, 15 
°C às 10h, 18 °C às 11h, 20  °C às 12h e 23 °C às 17h. 
Com base nos dados, podemos afirmar que a média de 
temperatura entre 7 da manhã e 17 da tarde é:
a) 18,5 °C
b) 17,5 °C
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c) 15,7 °C
d) 17,9 °C

7. Calcule a média das idades representadas na 
distribuição de frequência das seguintes informações: 

Idade Frequência

4 4

5 6

6 6
a) 5,1
b) 4,1
c) 5,8
d) 4,9

8. Calcule a média das idades representadas na 
distribuição de frequência das seguintes informações: 

Idade Frequência

10 5

14 3

15 4
a) 11,6
b) 12,66
c) 12,1
d) 12,8

9. Os valores que representam a frequência acumulada 
(fa) na tabela distribuição de frequência são, 
respectivamente, os números. 

Idade Frequência

17 5

39 23

45 5
a) 5; 115; 120
b) 17; 22; 55
c) 5; 28; 33
d) 17; 28; 33
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10. Ao realizar um teste, foram descritos os seguintes 
dados: 2  — 4 — 6 — 4 — 3 — 4 — 6 — 4 — 5 — 4 — 3 — 2 
— 2 — 1 — 8 — 4 — 9. Qual o resultado que obteve maior 
frequência?
a) 2
b) 4
c) 8
d) 6 

11. Ao realizar um teste, foram descritos os seguintes 
dados brutos: 3 — 8 — 16 — 1 — 2 — 4 — 8 — 4 — 9 — 
10 — 16 — 24 — 10 — 24 — 16 — 16 — 35 — 2.  Qual das 
alternativas corresponde à organização em rol?
a) 1 — 2 — 3 — 4 — 8 — 9 — 10 — 24 — 16 — 35
b) 1 — 2 — 2 — 3 — 4 — 4 — 8 — 9 — 10 — 10 — 16 — 16 
— 16 — 16 — 24 — 24 — 35
c) 1 — 2 — 3 — 4 — 8 — 10 — 24 — 16 — 35
d) 1 — 2 — 3 — 4 — 8 — 9 — 10 — 35

12. Ao realizar uma pesquisa, foram descritos os 
seguintes dados brutos: 3 — 8 — 16 — 1 — 2 — 4 — 8 — 
4 — 9 — 10 — 24 — 16 — 10 — 24 — 16 — 16 — 35 — 2. 
Qual das alternativas correspondem à moda e mediana 
dos dados?
a) Mediana= 10 e moda 16.
b) Mediana= 16 e moda 24.
c) Mediana= 12 e moda 16.
d) Mediana= 10 e moda 10. 

13. Uma série estatística é representada por um conjunto 
de valores para representar diferentes categorias de uma 
variável. Na série ________________, a variável em 
questão é o local. Marque a alternativa correta.
a) Temporal.
b) Geográfica.
c) Geográfica e temporal.
d) Dados brutos. 
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14. Um aluno realizou diversos trabalhos durante o 
bimestre e obteve as notas: 7,5 em matemática; 8,5 
em Inglês; 10 em português e 7 em Física. A sua média 
durante o bimestre:
a) Média de 8,25; mediana 9,25 e não há moda.
b) Média de 8,5; moda 7 e mediana 10.
c) Média de 7,5; mediana 7 e moda 10.
d) Media 7; mediana 8,5 e moda 7. 

15. Qual o objetivo das medidas de tendência central: 
média aritmética, moda e mediana?
a) Ordenar em ordem crescente os dados.
b) Concentrar em um único número os diversos valores 
de uma variável quantitativa.
c) Organizar os dados para construir os gráficos como 
os de barras.
d) Apenas construir as tabelas. 

16. Marque a alternativa correta referente à medida 
estatística de dispersão: quanto maior a dispersão, maior 
o afastamento dos dados e menor a informação contida 
na medida de posição central. 
a) As medidas de dispersão ou afastamento indicam a 
medida central dos dados.
b) As medidas de dispersão ou afastamento revelam o 
afastamento absoluto ou relativo dos dados em relação 
à média ou a mediana.
c) A dispersão analisa o ponto de convergência do dado.
d) A dispersão é pouco usada por calcular a moda. 

17. Como podemos conhecer a amplitude total de uma 
pesquisa? 
a) A amplitude total é a soma de todos os valores divididos 
pela quantidade de valores. 
b) A amplitude total (ou intervalo total) é a diferença entre 
o maior e o menor valor em uma distribuição de dados.
c) A amplitude pode ser medida pelo valor que mais se 
repete.
d) A amplitude não pode ser calculada, somente analisada.
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18. Considerando o Rol: {1; 2; 3; 4; 5; 9; 11; 11; 15}, qual 
amplitude total dos dados da pesquisa?
a) 18
b) 23
c) 11
d) 14

19. Em relação à amplitude total ou intervalo total em 
estatística, o pesquisador tem vantagens e desvantagens. 
Qual das alternativas a define?
a) Vantagem de precisão nos dados e desvantagem de 
ter de trabalhar com os dados em forma de rol.
b) Vantagem: cálculo de forma simplificado e 
desvantagem: por analisar somente os valores extremos, 
quando extremantes (muito grandes ou pequenos 
demais) distorcem quaisquer cálculos.
c) Vantagem em ser trabalhoso e demorado; desvantagem 
ter de calcular a média, moda e mediana. 
d) Vantagem em apresentar os cálculos exatos; 
desvantagem em ser demorado o seu cálculo. 

20. A Revista B recebeu dez pareceres 
de especialista em crítica, em que:  
R = ruim; B = bom e O = ótimo: {R; R; B; B; B; B; O; O; 
O; O}. Marque a alternativa que indica a classificação da 
moda.
a) Amodal: não existe moda.
b) Mediana: 5.
c) Moda: os valores extremantes, R e O.
d) Moda: B e O (série bimodal). 

21. A Revista de Moda XX recebeu 20 pareceres de 
especialista sobre a nova coleção, onde: R=ruim; 
B=bom e O=ótimo: {P; P; R; R; B; B; O; O; E; E}. Marque 
a alternativa que indica a classificação da moda.
a) Série amodal: não existe moda.
b) Mediana: 2. 
c) Moda: os valores extremantes, P e O. 
d) Média estatística. 
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22. Qual a amplitude da seguinte distribuição de 
temperaturas: Rol: {1; 2; 3; 4; 5; 9; 11; 11; 15; 18; 35; 36; 
45; 90}? Marque a alternativa que apresenta a resposta.
a) 1.
b) 45.
c) 90.
d) 44,5.

23. Analise o Gráfico 2.3 e assinale a alternativa que 
melhor define os dados apresentados.

Gráfico 2.3 Emissão de poluentes 

Fonte: Autora (2014).

a) O Brasil não tem contribuído para abaixar a média de 
poluição.
b) Os EUA poluem mais porque são um país desenvolvido.
c) Somente quem precisa se preocupar em baixar a 
poluição são os EUA. 
d) A média de poluente por país é de 15,33, sendo os EUA 
os únicos acima da média. 
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24. Analise o Gráfico 2.4 e indique a alternativa que 
melhor define os dados apresentados.

Gráfico 2.4 Notas da prova de matemática

Fonte: Autora (2014).

a) A prova era composta por 3 questões; a questão 4 foi 
a mais difícil, pois teve apenas 13% de acertos. 
b) A prova era composta por 5 questões; a questão 5 foi 
a mais difícil, pois teve apenas 9% de acertos; a questão 
3 foi a mais fácil, pois teve 39% de acertos. 
c) A prova era composta por 10 questões; a questão 1 foi 
a mais difícil, pois apenas 17 alunos responderam.
d) Não podemos afirmar quantas questões foram 
propostas na prova, pois os dados são confusos; a 
questão 2 foi a mais fácil, pois teve 39% de acertos. 

25. Ao final da correção das provas, o professor produziu 
a seguinte tabela, contendo a porcentagem de acertos 
em cada questão:

Questões 1 2 3 4 5

% acertos 30 97 56 67 93

Podemos afirmar que:
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a) não podemos definir quantas questões havia na prova, 
pois a tabela não apresenta dados; a que estava mais 
difícil foi a questão 3, com apenas 30% de acertos; 
b) a prova foi composta por 10 questões; a questão que 
mais obteve acertos foi a questão 5; a que estava mais 
difícil foi a questão 2, com apenas 97% de acertos;
c) a prova foi composta por 5 questões; a questão que 
mais obteve acertos foi a questão 2; a que estava mais 
difícil foi a questão 1, com apenas 30% de acertos; 
d) a questão que mais obteve acertos foi a questão 5; a 
questão mais difícil foi a questão 4, com apenas 67% de 
erros.
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Unidade 3Unidade 3

Nessa seção, você verá os conceitos ligados à probabilidade e 
distribuição de probabilidade, em particular sobre a distribuição binomial 
e a distribuição normal, para estudantes que buscam compreender e 
aplicar as técnicas da estatística inferencial.

Seção 3.1 | Probabilidade e distribuições de probabilidade 
(binomial e normal)

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta unidade, trazemos uma discussão de conceitos fundamentais 
relacionados às informações que você já obteve nos capítulos anteriores, 
sobretudo com relação ao método inferencial. 

Dessa forma, nesta unidade, estudaremos os tópicos relacionados à 
probabilidade e distribuições de probabilidade, bem como técnicas de 
inferência estatística.

Todas essas abordagens têm por objetivo levar você, estudante, a se apropriar 
de conhecimentos mínimos que são considerados essenciais a estudos da 
inferência estatística, constituindo-se, portanto, em um ponto de partida para 
que você busque um conhecimento mais amplo e aprofundado sobre o 
assunto.

Paula Cristina de Oliveira Klefens

PROBABILIDADES E 
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA



Para essa seção, a proposta é apresentar o conceito e exemplos sobre 
distribuições amostrais. Vamos mostrar que, para uma amostra suficientemente 
grande, a distribuição de probabilidade da média amostral pode ser aproximada 
por uma distribuição normal. Dessa forma, trabalharemos com o teorema 
central do limite.

A terceira seção tem por objetivo introduzir o conceito de estimação por 
intervalos, ou seja, vamos estudar como obter um intervalo de valores que 
contenha o parâmetro da população com uma determinada probabilidade de 
acerto e, assim, apresentar uma estimação mais informativa para o parâmetro 
de interesse.

Por fim, na última seção, serão apresentados os conceitos ligados a teste 
de hipótese, um dos métodos de inferência estatística baseado na análise de 
uma amostra que avalia determinados parâmetros desconhecidos de uma 
população. Serão testadas hipóteses para média, proporção e variância.

Seção 3.2 |  Distribuições amostrais

Seção 3.3 | Intervalo de confiança

Seção 3.4 | Testes de hipóteses
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Introdução à unidade

É muito importante que o profissional da área biológica tenha, no seu “baú” de 
conhecimentos, técnicas de análises e ferramentas estatísticas que contribuam para 
a tomada de decisões estratégicas, considerando sua formação técnico-específica 
e humanística de um profissional capacitado para atuar no processo ensino- 
-aprendizagem e na pesquisa.

Nesta unidade, você é convidado a aprofundar os conhecimentos já estudados 
nas unidades anteriores, bem como integrá-los a novos conhecimentos. Esses 
estão divididos em quatro seções, sendo que, na primeira seção, a abordagem 
é sobre os conteúdos de probabilidade e as distribuições de probabilidade. Em 
particular, trabalharemos com a distribuição binomial e a distribuição normal, que 
são as distribuições mais usadas na área biológica. Na segunda seção, o foco é nas 
distribuições amostrais, da média, da proporção e da variância. A terceira seção 
abordará o conceito de intervalos de confiança em que o foco será para intervalo 
de confiança para média. Já na quarta seção, o conteúdo trabalhado será teste de 
hipótese. Para esse último, serão testadas a hipótese nula e a hipótese alternativa.

Em pormenores, a primeira seção introduz conceitos básicos e de extrema 
importância sobre probabilidade, como definição de eventos e espaço amostral, 
condições para existência, união e interseção de eventos, probabilidade condicional, 
independência de eventos e teorema de Bayes.

Devido à natureza aleatória associada às amostras, essas devem receber 
tratamentos probabilísticos através de estimação. Nesta terceira seção, a estimação 
terá foco apenas para o parâmetro média, com variâncias conhecidas ou não. Por 
fim, na quarta seção, a estimação será feita através de testes de hipóteses, também 
focando apenas no parâmetro médio, com variâncias conhecidas ou não.

Esta unidade traz apenas os aspectos mais relevantes sobre cada assunto, sendo 
muito importante que você busque aprofundar seus conhecimentos por meio dos 
demais materiais que o professor da disciplina disponibilizará para você, além de 
contar com o fórum para sanar suas dúvidas.

Esperamos que o estudo proposto nesta unidade possa contribuir para melhor 
compreensão e aprofundamento dos temas que constituem a estrutura curricular 
do seu curso.
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Seção 1

Probabilidade e distribuições de probabilidade 
(binomial e normal)

Dando início à unidade, esta primeira seção contempla conhecimentos essenciais 
para compreender os conceitos de probabilidade que serão estudados no decorrer 
do curso.

Pode-se entender que o objetivo geral na Física é estudar a incerteza oriunda de 
fenômenos ao acaso e, para isso, recorre-se a observações experimentais e análises 
estatísticas para elaborar teorias que expliquem tais fenômenos, relacionando-os a 
outros já conhecidos.

3.1 Probabilidade

Introdução à seção

Métodos que complementam diagnósticos clínicos são as ferramentas 
fundamentais para os profissionais que desenvolvem seus estudos por meio do 
método científico, como os biólogos.

Segundo Sox et al. (1989) apud Siqueira e Tibúrcio (2011), um teste diagnóstico 
sempre deveria fornecer informação respostas corretas sobre o estado físico do 
paciente, direcionando a decisão do médico para o tratamento ou não do paciente.

Dessa forma, nesta primeira seção, o objetivo é, através da linha da probabilidade, 
exibir como é medido o nível de certeza da ocorrência de um evento, como, por 
exemplo, se existe ou não a doença após a apresentação de um teste positivo.

A probabilidade é a parte da estatística que estuda a incerteza vinda de fenômenos 
aleatórios. Podemos pensar: por que há incerteza? A dificuldade da compreensão 
dos fenômenos naturais e humanos é devida à variabilidade inerente à natureza. 
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Tratando-se de tomada de decisão, a utilização dos modelos probabilísticos 
proporciona um grande auxílio, pois permite avaliar riscos e potencializar recursos 
para situações mais favoráveis.

Assim, um modelo probabilístico permite expressar o grau de incerteza através 
de probabilidade, apresentando todos os recursos possíveis para o fenômeno 
(experimento) ou um modelo que permita apresentar o quão provável será cada 
resultado obtido ou conjunto de resultados.

Determinísticos: são aqueles que, repetidos em idênticas condições, 
apresentam os mesmos resultados.

Exemplo A: ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100°C.

Aleatórios: são aqueles que, repetidos em idênticas condições, podem produzir 
resultados diferentes. Embora não saibamos qual o resultado que irá ocorrer num 
experimento, em geral, conseguimos descrever o conjunto de todos os resultados 
possíveis.

Exemplo B: um casal deseja ter 3 filhos e quer saber o sexo, de acordo com a 
ordem de nascimento das crianças.

Exemplo C: contagem do número de embalagens defeituosas em um lote com 
100.

A teoria das probabilidades estuda a forma de estabelecermos as possibilidades 
de ocorrência num experimento.

Uma aplicação particular importante é o quando um pesquisador conduz um 
experimento a fim de comparar os efeitos de diferentes tratamentos (variação de 
um fator a ser estudado). Para estimar os efeitos dos tratamentos e também para 
executar os testes estatísticos, é necessário o uso de repetições (aplicação do 
mesmo tratamento em várias parcelas), por meio das quais teremos a possibilidade 
de calcular a variabilidade dos dados (a variância).

Espaço amostral: indicado por S ou Ω (ômega), é um conjunto formado por 
todos os possíveis resultados de um experimento aleatório.

Conceitos
Experimentos determinísticos e aleatórios
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Exemplo D: lançamento de duas moedas: S = {kk, kc, ck, cc}; em que k = 
coroa; c = cara

Exemplo E: sexo de acordo com a ordem de nascimentos de dois filhos: S = 
{mm, mf, fm, ff}; em que m = masculino; f = feminino

Exemplo F: determinação da vida útil de um componente eletrônico: 

S = {t ∈R / t≥ 0}

Eventos: em termos de conjuntos, um evento é um subconjunto de resultados 
do experimento, ou seja, é um subconjunto de S. Os eventos são denotados por 
letras maiúsculas e os elementos do evento são denotados por letras minúsculas.

Exemplo G: considerando o exemplo D, indique o evento denotado por K em 
que ocorra cara no segundo lançamento. Logo K = {kc, cc}.

As três operações básicas para os eventos são (mesma ideia da teoria dos 
conjuntos):

• União (∪): a união de dois conjuntos quaisquer E e F conterá TODOS os 
elementos de E e de F, incluindo os elementos que sejam comuns aos dois:

• Intersecção (∪): a intersecção de dois conjuntos quaisquer E e F conterá 
somente os elementos COMUNS a E e a F:

• Complementar (Ac): o complementar do evento A é o conjunto dos elementos 
do espaço amostral que não pertencem a A:

A

Ac

• Diferença: a diferença entre 2 conjuntos quaisquer E e F (E – F) será o conjunto 
formado por todos os elementos que estão em E, excluindo os que estão em F:
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 Sejam A, B e C eventos do espaço amostral S, temos:

a) (A∪B)∩C=(A∩C)∪(B∩C)

b) (A∩B)∪C=(A∪C)∩(B∪C)

c) (A∪B)c=Ac∩Bc

d) (A∩B)c=Ac∪Bc

Conjunto vazio (∅): é o conjunto composto por nenhum elemento. Esse 
conjunto está contido em qualquer outro evento do espaço amostral.

Probabilidade: uma função P( . ) é denominada probabilidade se satisfaz às 
seguintes condições:

I) 0≤P(A)≤1,para todo A⊂Ω.

II) P(Ω)= 1.

III) Se A e B são eventos mutuamente exclusivos (quando a ocorrência de um 
elimina a ocorrência do outro), então: P(A∪B)=P(A)+P(B)

A probabilidade é um número que resulta da razão entre o número de casos 
favoráveis de um evento A (f) e o número total de casos possíveis (p), ou seja,

P(A)=f/p=(nº de casos favoráveis)/(nº total de casos possíveis )

V) Seja S um espaço amostral e sejam A e B dois eventos tais que A ⊂ B, então 

P(A) ≤ P(B)

Princípio fundamental da contagem: suponha que uma tarefa pode ser 
executada em duas etapas diferentes. Se a primeira etapa pode ser realizada de 
n maneiras e a segunda etapa de m maneiras, então a tarefa completa pode ser 
realizada de n ×m maneiras.

PROPRIEDADES:

1. Regra da soma: a probabilidade da união de dois eventos, E e F, pode ser 
calculada por:

P(E∪F)=P(E)+P(F)-P(E∩F)

2. Independência entre eventos: dois eventos são independentes quando a 
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ocorrência de um não influencia na ocorrência ou não do outro evento:

P(E∩F)=P(E)×P(F)

3. Probabilidade condicional: é o cálculo da probabilidade da ocorrência de 
dois eventos SIMULTANEAMENTE, ou seja, é a probabilidade de ocorrer um evento 
E, dado que ocorreu outro evento F:

(Observe que essa relação vem da regra do produto, ou seja,

P(E∩F)=P(E | F)×P(F))

Note que um evento E é considerado independente de outro evento F se a 
probabilidade de E dado F for igual à probabilidade do evento E, ou seja, 

3.2 Fórmula de Bayes

Seja A um evento e P uma probabilidade definida nos eventos no espaço 
amostral S, temos:

 

em que ⋃
(k=1)

nE
k
  é a união das partições E

1
,…,E

n
 do espaço amostral S, com E

k
⋂E

j
=∅ (k≠j).

Se P(E
k
)>0 e P(F)>0, então o teorema de Bayes afirma que, para k=1, 2, ..., n, vale:

A fórmula P(F)= ∑
(k=1)

nP(F | E
k
)P(E

k
 ) é conhecida como a fórmula das probabilidades 

totais. Observe que ela permite calcular a probabilidade de um evento “F” quando 
se conhece as probabilidades de um conjunto de eventos disjuntos cuja reunião é 
o espaço amostral (uma partição de S) e as probabilidades condicionais de F “dado” 
cada um deles (DANTAS, 2004).

Exemplo 1:

Três peças são retiradas de uma linha de produção. Cada peça é classificada 
como boa (B) ou defeituosa (D). Qual o espaço amostral associado a esse 
experimento?

Resposta: S = {BBB, BBD, BDB, DBB, BDD, DBD, DDB, DDD}



Probabilidades e inferência estatística

U3

112

Exemplo 2:

Considere a tabela referente à idade dos alunos de um curso. O espaço amostral 
será S = {17, 18, 19,..., 25}. Supondo que um aluno é escolhido ao acaso nessa 
população, definimos a probabilidade de ele ter certa idade pela frequência relativa 
associada à respectiva idade. Assim:

Idade fi fri Fi

17 9 0,18 0,18

18 22 0,44 0,62

19 7 0,14 0,76

20 4 0,08 0,84

21 3 0,06 0,9

22 0 0 0,9

23 2 0,04 0,94

24 1 0,02 0,96

25 2 0,04 1,00

Total 50 1

P(17) = 0,18

P(18) = 0,44

...

P(25) = 0,04

Considerando o espaço amostral do exemplo anterior, se 
chamarmos de A o evento em que duas peças são boas, qual 
o espaço amostral associado a esse evento A?

1. Considere que 52% dos alunos de um curso estão na turma A 
e 48% na turma B e suponha que seja escolhido um estudante, 
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Exemplo 3:

Uma universidade tem 10 mil alunos, dos quais 4000 são considerados 
esportistas. Temos, ainda, que 500 alunos são do curso de biologia diurno, 700 
são da biologia noturno, 100 são esportistas e da biologia diurno e 200 são 
esportistas e da biologia noturno. Um aluno é escolhido ao acaso. Pergunta-se 
qual a probabilidade de:

a) Ser esportista.

b) Ser esportista e da biologia noturno.

Solução:

a) 

b) 

3.2 Distribuição de probabilidade

Vimos que a probabilidade de ocorrer determinado evento dentro de um 
espaço amostral quantifica a incerteza através da frequência das ocorrências dos 
valores referente a esse evento da variável aleatória em estudo.

ao acaso, da população. Considerando a tabela de dupla 
entrada, qual a probabilidade de escolher, ao acaso, um aluno 
do sexo feminino, sabendo que é da turma B?
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Sabemos que variável é o nome dado aos elementos que podem assumir vários 
valores, numéricos ou não. Como a priori não se conhece o valor de uma variável, 
então dá-se o nome de variável aleatória.

Para estudar o comportamento de uma variável aleatória, é preciso identificar 
os valores que ela pode assumir e suas respectivas frequências, e a isso se dá o 
nome de distribuição de probabilidade.

Assim, o comportamento de uma variável na população é descrito através da 
distribuição de probabilidade que apresenta as possibilidades que uma variável 
pode assumir ao longo de um conjunto de valores.

Cada variável aleatória apresenta características diferentes, tanto ao seu tipo 
como ao seu comportamento, e essa caracterização é apresentada por meio de 
modelos, sendo esses chamados de modelos de distribuição de probabilidade.

Segundo Siqueira e Tibúrcio (2011), os valores de uma variável em uma amostra 
apresentam uma distribuição amostral e podem ser representados através de um 
gráfico histograma. Já o modelo de distribuição de probabilidade apresenta a 
distribuição populacional, ou seja, o comportamento populacional.

Sabe-se que as variáveis são classificadas quanto à sua característica como 
qualitativas e quantitativas. E essa última classificação se subdivide em discreta 
e contínua. Através dessa classificação é que são apresentados os modelos 
probabilísticos que vão descrever o comportamento populacional dessa variável. A 
esses damos o nome de distribuição discreta e distribuição contínua.

3.2.1 Distribuição discreta

A variável discreta assume valores que podem ser enumerados, expressos 
geralmente por números inteiros não negativos. Por exemplo, o número de 
pacientes atendidos por dia, em um hospital.

Dessa forma, a distribuição discreta é o conjunto de todos os valores particulares 
e finitos que a variável aleatória pode assumir.

Dentre as principais distribuições discretas de probabilidade, temos: distribuição 
uniforme discreta, distribuição de Bernoulli, distribuição binomial, distribuição 
binomial negativa, distribuição hipergeométrica e distribuição de Poisson. A 
distribuição binomial é que será trabalhada nesta unidade.

Distribuição binomial

O modelo binomial é um dos modelos mais usados da distribuição discreta.
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Segundo Vieira (1980, p. 81), “a distribuição binomial é uma distribuição discreta 
que resulta da soma de variável aleatória binária”.

Denotamos X∼B(n,p) para indicar que a variável aleatória X tem distribuição 
binomial com n repetições, sendo p a probabilidade de obter um sucesso em 
cada repetição. A distribuição binomial é aplicada quando o interesse é descobrir a 
probabilidade de um evento ocorrer “k” vezes a cada “n” tentativas.

Considere “n” experimentos independentes, em que “n” é um número fixo, e 
que cada experimento resulta em um “sucesso” com probabilidade “p” ou em um 
“fracasso” com probabilidade “(1 – p)”. Dessa forma, pode-se dizer que o número 
total de sucessos da variável (X) é uma variável aleatória com parâmetros n e p. Ou 
seja, n é o número de vezes que o fenômeno acontece nas mesmas condições, e 
p a probabilidade de ocorrer sucesso desse fenômeno.

Lembre-se de que:

– sucesso não significa, necessariamente, acontecimentos bons, mas sim o 
acontecimento de interesse;

– para n tentativas, cada tentativa é independente da outra.

Fórmula da binomial:

P(X=k)=C
(n,p)

·pk·(1-p)(n-k)=C
(n,p)

·pk·q(n-k)

Lê-se: a probabilidade de X igual a k é igual a n combinado p a p, vezes p 
elevado a k, vezes o complementar de p elevado a “n menos k”.

Em que:

Exemplo 1:

Considere um casal que deseja ter cinco filhos. Sabendo que a probabilidade de 
ter um filho albino é de ¼, qual a probabilidade de que dois filhos sejam albinos?

Solução:

Considere “X” a variável aleatória números de filhos albinos de um casal.

Considere p a probabilidade de sucesso: p = ¼.

Considere q a probabilidade de fracasso: q = 1 – p = ¾.

Valor desejado: k = 2.

Assim, 
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Exemplo 2: 

E se um casal pretender ter quatro filhos. Qual a probabilidade de ter pelo 
menos uma menina?

Solução:

Se a probabilidade é de ter pelo menos uma menina, então significa que 
queremos saber a probabilidade de ter uma menina ou mais, isto é, a probabilidade 
de ter uma menina (X = 1), ou duas meninas (X = 2), ou três meninas (X = 3), ou ter 
quatro meninas (X = 4).

Assim temos,

p = 0,5 (probabilidade de ser menina)

q = 0,5 (probabilidade de não ser menina)

n = 4

P(X≥1)=P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)

P(X=1)=C
4,1

·0,5^1·0,5(4-1)=0,25

P(X=2)=C
4,2

·0,52·0,5(4-2)=0,375

P(X=3)=C
4,3

·0,53·0,5(4-3)=0,25

P(X=4)=C
4,4

·0,54·0,5(4-4)=0,0625

Então,

P(X≥1)=0,25+0,375+0,25+0,0625=0,9375=93,75%

Portanto, a probabilidade de esse casal ter pelo menos 1 menina é de 93,75%.

Aumente seu conhecimento assistindo uma explicação, mais dinâmica, 
de como calcular a probabilidade do modelo binomial no Excel 2010, no 
link que segue:
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=V2sfnVikFXA. 
Acesso em: 19 out. 2015.
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Aprenda sobre outros tipos de distribuições discretas de probabilidade 
nos links que seguem:
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/enautena/aula-de-distribuio-
de-probabilidade1-cpia> e
http://www.isa.utl.pt/dm/estat/07-08/semana8.pdf>. Acesso em: 19 
out. 2015.

3.2.2 Distribuição contínua

A variável contínua possui valores que pertencem a um intervalo numérico 
correspondente ao conjunto de números reais, ou seja, tem infinitos valores 
associados a medidas em uma escala contínua. Por exemplo, volume de soro 
administrado.

Dentre as principais distribuições contínuas de probabilidade: distribuição 
normal, distribuição exponencial, distribuição gama, distribuição qui-quadrado, 
distribuição de t de Student e distribuição F de Snedecor. A distribuição normal é 
que será trabalhada nesta unidade.

Distribuição normal

A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições de 
probabilidades conhecidas da estatística, pois oferece muitos recursos para as 
análises, e muitas outras distribuições convergem para ela, no sentido de que ela 
serve de aproximação para o cálculo de outras distribuições quando o número de 
observações for grande.

Os primeiros estudos ligados à distribuição normal foram feitos por Abraham 
De Moivre (1667-1754), sendo que tempos depois suas descobertas foram 
consolidadas por Pierre Simon Marquis de Laplace (1748-1827). Ainda anos mais 
tarde, Carl Friedrich Gauss (1777-1855) demonstrou esse método rigorosamente, 
supondo uma distribuição normal para os erros (BITTENCOURT, 2006). Por 
esse motivo, a distribuição e a curva normal acabaram recebendo o seu nome – 
distribuição gaussiana ou curva de Gauss.
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A curva gaussiana também é amplamente conhecida como curva do sino, por 
causa do seu formato. Exemplo:

 

A distribuição normal é definida por dois parâmetros: a média populacional (µ) e 
o desvio padrão populacional (µ); esses parâmetros são indicadores populacionais. 
Exemplo: 

 

Já que µ e σ podem assumir quaisquer valores, existem inúmeras distribuições 
normais, uma para cada µ e σ. Por esse motivo é que a distribuição normal 
padronizada (ou distribuição z) é a mais utilizada.

A distribuição normal padronizada (z) é exatamente a mesma que a distribuição 
normal, mas com a média populacional convertida para zero (¾ = 0) e desvio 
padrão convertido para 1 (σ = 1). Exemplo:

 

A distribuição normal, padronizada ou não:

• É simétrica em torno da média, ou seja, a parte pontilhada é igual à parte 
hachurada. Exemplo:
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• A área total sob a curva vale 1 (100%). Exemplo:

Essa conversão é necessária para que seja possível encontrar a probabilidade 
de qualquer variável “contínua”, em qualquer situação, sem precisar trabalhar com 
cálculos mais complexos.

As probabilidades da distribuição normal padronizada são apresentadas numa 
TABELA PADRÃO chamada de tabela de distribuição normal padronizada (ou 
Tabela z).

Fonte: Costa (1998, p. 162).
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O cálculo de conversão de uma variável com distribuição normal para 
distribuição normal padrão é feito da seguinte forma:

em que

x: Valor da variável na distribuição normal.

z: Valor da variável na distribuição normal padronizada.

μ: Média populacional.

σ: Desvio padrão populacional.

Por ser uma variável contínua, o intervalo para Z pode ser representado com os 
símbolos de desigualdade “menor”, “menor ou igual”, “maior” ou “maior ou igual”.

Passos para a obtenção do valor de Z:

1 – Transformar X em Z.

2 – Fazer o esboço do gráfico para facilitar a visualização.

3 – Obter o valor de Z na tabela de distribuição normal padronizada.



Probabilidades e inferência estatística

U3

121

Exemplo:

Considere que a variável aleatória X tenha distribuição normal com média 40 e 
variância 16, ou seja, X~N(40;16). Qual a probabilidade selecionar um elemento x 
da população ao acaso e o valor de x pertencer ao intervalo de 40 a 47?

Solução:

Temos que a variância é igual a 16; assim, temos que o desvio padrão, que é a 
raiz quadrada da variância, é igual a 4.

P(40≤X≤47)= ?

Transformando a variável “X”, com distribuição normal, em uma variável “Z” com 
distribuição normal padronizada, temos:

Então, P(40≤X≤47) = P(0≤Z≤1,75)

O valor 1,75 deve ser procurado na tabela de distribuição normal padronizada. 
Na primeira coluna, encontra-se o número inteiro “1” e a primeira decimal “0,7”, 
formando o valor 1,7. Na primeira linha, encontra-se a segunda decimal “5” (igual 
a 0,05).
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Logo, a probabilidade de “z” estar entre 0 e 1,75 é 0,4599, ou seja, P(0≤Z≤1,75) 
= 45,99%.

IMPORTANTE:

A distribuição normal é distribuição apenas de variáveis contínuas, ou seja, 
“X” assume qualquer valor de -∞ até +∞, isto, é, qualquer valor que pertença ao 
conjunto dos números reais.

A representação de que uma variável segue uma distribuição normal com 
média μ e variância σ2 é dada por: X~N(μ; σ2).

As caudas da curva normal nunca tocam o eixo horizontal, o que indica que ela 
é assintótica. Isso sugere, de forma empírica, que 99,74% da área sob a curva (dos 
dados) estão distantes da média 3 desvios-padrão, ou seja, µ±3σ.

2. Considere as vendas mensais de certa empresa como 
a variável de estudo, sendo que as vendas mensais dessa 
empresa seguem uma distribuição normal, com média igual 
a R$12000,00 e desvio padrão igual a R$4000,00. Qual a 
probabilidade de que, em um determinado mês, as vendas 
estejam entre R$12000,00 e R$14560,00?
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Exemplo: 

Considere as vendas mensais de uma empresa como a variável de estudo. Se as 
vendas mensais dessa empresa seguem uma distribuição normal, com média igual 
a R$12000,00 e desvio padrão igual a R$4000,00, qual a probabilidade de que, em 
um determinado mês, as vendas sejam superiores a R$17000,00?

Solução:

X: Variável vendas mensais de uma empresa

µ: 12000

σ: 4000

P(x ≥ 17000) = ?

No vídeo abaixo, é apresentado um resumo sobre a distribuição normal 
de probabilidade e alguns exemplos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ec9HWoY2kt8&fe
ature=youtube_gdata_player>. Acesso em: 19 out. 2015.
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Note que a tabela da distribuição normal padronizada informa a probabilidade 
de zero até o valor de Z.

Mas observe que nesse exercício queremos a probabilidade acima do valor Z.

Já sabemos que a curva normal é simétrica em relação à média, e a área sob a 
curva é 1 (100%), ou seja,

Observe como obter o valor da probabilidade para z entre 0 e 1,25 na tabela de 
distribuição normal padronizada:
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Desse modo, temos:

P(x ≥ 17000) =0,50 – 0,3944 = 0,1056

Portanto, a probabilidade de as vendas superarem R$17000,00 é de 10,56%.

Desse modo, temos:

P(x ≥ 17000) =0,50 – 0,3944 = 0,1056

Portanto, a probabilidade de as vendas superarem R$17000,00 é de 10,56%.

Aumente seu conhecimento acessando o link abaixo e lendo mais sobre 
a distribuição normal:
Disponível em: <http://www.portalaction.com.br/content/62-
distribui%C3%A7%C3%A3o-normal>. Acesso em: 19 out. 2015.

No vídeo abaixo, são apresentados mais alguns exemplos: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mgv2BoRIWAM&f
eature=youtube_gdata_player>. Acesso em: 19 out. 2015.

Saiba como calcular a probabilidade de uma variável com distribuição 
normal no Excel:
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sxSrDNKnLUA&fe
ature=youtube_gdata_player>. Acesso em: 19 out. 2015.
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Seção 2

Distribuições amostrais

O conceito de distribuição amostral de médias é muito semelhante ao que 
vimos para a distribuição normal. Ou seja, continua-se trabalhando com uma 
população de elementos com média e variância populacional conhecida. O que 
difere dos conceitos vistos para a distribuição normal é que não trabalharemos 
apenas com um elemento selecionado ao acaso, mas sim com uma amostra 
selecionada ao acaso, obtendo a média dessa amostra.

Então, dizemos que a distribuição de probabilidade de uma estatística é 
chamada de distribuição amostral.

Distribuição amostral de médias

Retirando-se uma amostra de uma população com distribuição desconhecida 
de probabilidades, se o tamanho n da amostra for grande, a distribuição amostral 
das médias será aproximadamente normal, com média μ e variância σ2/n. Esse é 
chamado de teorema do limite central.

Teorema central do limite

Segundo Magalhães e Lima (2005), se retirarmos uma amostra de tamanho 
“n” de uma população com média μ e variância σ2, de um modelo qualquer, 
tal amostra de n variáveis aleatórias independentes (X

1
, X

2
, ... ,X

n
) terá sua média 

denotada por x, e teremos que:

Introdução à seção
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Ou seja, a distribuição amostral da média tende a uma distribuição Z, e essa 
segue uma distribuição normal com média zero e desvio padrão 1.

Ainda de acordo com Magalhães e Lima (2005, p. 223), “O teorema garante 
que para n grande a distribuição da média amostral, devidamente padronizada, se 
comporta segundo um modelo normal com média 0 e variância 1”.

Exemplo:

Suponha um estudo sobre estatura de uma população com determinada 
característica. Sabe-se que a altura média populacional é de 171 cm e a variância é 
de 25 cm2. Uma amostra de tamanho 39 foi retirada dessa população e observou- 
-se uma média de 173 cm. Deseja-se saber qual a probabilidade uma amostra 
retirada ao acaso dessa população ter a média de altura superior a 173 cm?

μ=171

σ^2=25

x=173

n = 39

Procurando a probabilidade referente ao valor de zero a z, em que z = 2,50, 
temos:temos:

Então,
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P(x > 173) = P(z > 2,50) = 0,5 – 0,4938 = 0,0062 = 0,62%

Portanto, a probabilidade de selecionar uma amostra da população estudada 
ao acaso e essa amostra apresentar altura média maior que 173 cm é de 0,62%.

Alguns conceitos:

1. Suponha a mesma população do exemplo acima, em que 
a altura média populacional é de 171 cm e a variância é de 25 
cm². Supondo que uma amostra de tamanho 39 foi retirada 
dessa população, qual a probabilidade de essa amostra ter a 
média de altura entre 170,5 e 172 cm? 

2. Uma empacotadeira de farinha enche os pacotes com 
determinado peso seguindo uma distribuição normal com 
média 200 gramas e variância 100 gramas. Uma amostra de 
25 pacotes é sorteada. Qual a probabilidade de que o peso 
total dos pacotes da amostra não ultrapasse 5125?
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Seção 3

Intervalo de confiança

A estatística inferencial, também chamada de estatística indutiva, reúne um 
conjunto de técnicas que permitem tirar conclusões para uma população (estimar 
valores populacionais desconhecidos) através de análises de dados amostrados, 
ou seja, o raciocínio indutivo se dá do particular para o geral.

Por exemplo, se analisarmos uma amostra de indivíduos com insuficiência 
cardíaca, após estudos estatísticos utilizando técnicas inferenciais, podemos 
concluir que um indivíduo qualquer dessa população (ou seja, indivíduos que 
tenham as mesmas características dos estudados) tem determinada porcentagem 
de chance de sobreviver mais de 3 meses. Note que analisamos uma amostra, pois 
seria impossível analisar todos os indivíduos cardíacos, e concluímos para toda a 
população, ou seja, fizemos uma inferência sobre a conclusão do estudo.

A inferência estatística pode ser dividida em duas grandes áreas:

• Estimação de parâmetros

• Testes de hipóteses

Introdução à seção

Aprofunde mais seu conhecimento sobre inferência acessando o link 
a seguir. Disponível em: <http://www.portalaction.com.br/content/
infer%C3%AAncia>. Acesso em: 19 out. 2015.
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Alguns conceitos:

Parâmetros: são características numéricas da população, em geral 
desconhecidas, sobre as quais temos interesse. Os parâmetros (populacionais) são 
representados por letras gregas:

θ,μ,σ,… 
Estatísticas: são características numéricas da amostra.

Estimativas: são valores aproximados dos parâmetros e calculados com base 
nos dados da amostra.

Estimador: é quem representa ou estima o parâmetro. Um bom estimador 
não pode ser tendencioso. Geralmente representado por uma letra grega com o 
acento circunflexo: 

θ̂ , μ̂,σ̂,…
Estimativas pontuais: ou simplesmente estimativas, resultantes de valor único.

Estimativas de intervalos: é uma gama de valores satisfatórios.

Alguns exemplos de estimadores da média:

Considere a amostra (X
1
, X

2
,..., X

10
)

 Média aritmética entre os valores mínimos e máximos da amostra:

• O primeiro valor sorteado na amostra:

• Média dos valores da amostra:

A estimação é o processo que consiste em utilizar as estatísticas amostrais, para 
estimar os parâmetros populacionais desconhecidos.

Qualquer parâmetro populacional pode ser estimado através 
de uma estatística amostral?
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Existem duas formas de fazer a estimação de parâmetros: estimativas pontuais 
ou estimativas intervalares (intervalos de confiança).

Estimadores pontuais

São usados quando, a partir da amostra, procura-se obter um único valor 
de certo parâmetro populacional, ou seja, obter estimativas a partir de valores 
amostrais.

Principais estimadores pontuais:

• O estimador pontual para o parâmetro média:

• O estimador pontual para o parâmetro variância:

• O estimador pontual para o parâmetro proporção:

Exemplo: 

Segundo Magalhães (2005, p. 211), com o objetivo de verificar o nível médio de 
colesterol de atletas esportivos, foi feita uma pesquisa com 10 atletas esportistas. 
Obteve-se o seguinte conjunto de dados referente ao nível de colesterol no 
sangue: 180, 196, 185, 165, 190, 195, 180, 176, 165, 195.

Assumindo que não temos acesso a toda população, vamos estimar o 
parâmetro μ (valor desconhecido da população) pela média amostral calculada 
com os valores da amostra, isto é,

Portanto, a amostra, através do estimador x, forneceu para μ a estimativa 
182,7. O limite do colesterol para pessoas sadias é 200, isto é, acima desse valor 
o indivíduo aumenta o seu risco de ter uma complicação cardíaca. A amostra 
forneceu um valor relativamente baixo, indicando que as pessoas que praticam 
esportes, aparentemente, estão mais protegidas de complicações do coração.



Probabilidades e inferência estatística

U3

134

Tendo em vista que a população em estudo é constituída por jovens atletas, um 
nível de colesterol acima de 190 poderia ser considerado preocupante e indicativo 
para um acompanhamento médico mais frequente.

Estimadores intervalares

Outra maneira de se calcular uma estimativa de um parâmetro desconhecido 
é construir um intervalo de confiança para esse parâmetro com probabilidade 
de 1-α (nível de confiança). Após essa construção, podemos afirmar que existe a 
probabilidade de 1-α de que o intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro. 
Dessa maneira, α será o nível de significância, isto é, a chance de errar ao afirmar 
que o parâmetro em questão está dentro daquele intervalo. Existem estimadores 
intervalares para média, para proporção e para variância.

Os estimadores intervalares para média são:

• Intervalo de confiança para média (μ) com variâncias conhecidas

1. Suponha, agora, que seja classificada como tendo taxa alta 
os atletas com valores acima de 190, e taxa baixa os atletas que 
apresentarem valores menores ou iguais a 190. Sendo X

i
 o nível 

de colesterol do i-ésimo atleta escolhido, definimos:

Assim, Y
i
 será 1 para taxas altas e 0 será para taxas baixas. As 

quantidades Y1, ..., Y
10

 também são varáveis aleatórias, uma vez 
que elas assumem o valor 0 e 1, dependendo do valor assumido 
por X

i
, que, por sua vez, é uma variável aleatória. Para todos os 

dados apresentados, podemos construir a tabela que segue:

A proporção p de atletas com taxa de colesterol alta será 
estimada pela proporção de taxas altas encontradas na amostra, 
p . Qual o valor dessa estimativa?

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xi 180 196 185 165 190 195 180 176 165 195

Yi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
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μ: Média populacional.

1-α: Coeficiente (ou nível) de confiança.

α: Coeficiente (ou nível) de significância.

σ: Desvio padrão populacional.

x: Média amostral.

n: Tamanho da amostra.

: Valor de Z obtido na tabela para o nível de confiança de (1-α) informado.

Exemplo:

Para determinar a resistência da lataria de certo tipo de carro, foram testadas 
medidas de energia de impacto em 10 carros (medidas em J). Os valores observados 
foram: 67 – 66 – 65 – 63 – 66 – 62 – 63 – 64 – 67 – 68. Suponha que a energia de 
impacto é normalmente distribuída com variância 1 J2. Determine o intervalo de 
confiança (IC) para a média com 95% de confiança.

Solução:

• Primeiramente, temos que encontrar o valor de  na tabela de 
distribuição normal.

Se a confiabilidade é de 95%, então (1 – α) = 0,95, o que implica que o nível de 
significância é α = 0,05 = 5%.

• 
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Então temos que,

Tamanho da amostra: n = 10.

Desvio padrão: σ=1.

Média amostral (obtida através da amostra fornecida): x=65,1.

Portanto, em média a resistência ao impacto da lataria de certo tipo de carro 
está entre 64,48 J e 65,72J.

Intervalo de confiança para média (μ) com variâncias desconhecidas

Muitas vezes, desconhecemos o valor do desvio padrão populacional σ 
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e também não conseguimos uma amostra com 30 ou mais elementos. Se a 
população for normalmente distribuída, construímos um intervalo de confiança 
para a média utilizando a distribuição t de Student.

A principal diferença entre a distribuição normal e a t de Student é a maior 
quantidade de área nas caudas na distribuição t.

• Propriedades da distribuição t:

• A curva tem a forma de sino.

• A área total sobre a curva é igual a 1.

• A curva t é simétrica em torno da média.

• A distribuição t depende de um parâmetro denominado graus de liberdade. 
Quando usamos a distribuição t para estimar a média populacional, o número de 
graus de liberdade é igual ao tamanho da amostra menos 1, isto é,

g.l. = n – 1.

Assim, o intervalo de confiança para média, em que o número de elementos é 
menor ou igual a 30 e a variância é desconhecida, é: 

Exemplo:

Um fabricante deseja estudar a duração de baterias que são utilizadas em relógios 
de pulso. Uma amostra de vários lotes fabricados por uma mesma companhia foi 
submetida a testes acelerados e produziram os seguintes resultados para o tempo 
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de duração em anos. 1,2 – 1,4 – 1,7 – 1,3 – 1,2 – 2,3 – 2,0 – 1,5 - 1,8 – 1,4 – 1,6 – 1,5 
– 1,7 – 1,5 – 1,3. Suponha que a duração das baterias é normalmente distribuída. 
O intervalo de confiança (IC) para a média do tempo de duração dessas baterias, 
com 95% de confiança, é:

Solução:

• Primeiramente, temos que encontrar o valor de na tabela de distribuição 
t de Student.

Se a confiabilidade é de 95%, então (1 – α) = 0,95, o que implica que o nível de 
significância α = 0,05 = 5% e os g.l. = n – 1 = 15 – 1 = 14.
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Então, temos que:

Tamanho da amostra: n = 15.

Desvio padrão: s = 0,3043.

Média amostral (obtida através da amostra fornecida): x=1,56

Portanto, o tempo médio de duração dessas baterias está entre 1,4215 e 1,6985 
anos.

Nos links que seguem, são apresentados materiais de apoio com mais 
informações sobre inferência estatística.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/romulofrabriziopettatheodoro/
mtodo-dos-mnimos-quadrados-31797957>. Acesso em: 19 out. 2015.

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/mrvargas2/teoria-de-estimao>. 
Acesso em: 19 out. 2015.

Aumente seu conhecimento assistindo os exemplos nos vídeos abaixo

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mrJFdexNiB0>. 
Acesso em: 19 out. 2015.
 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R5BvnidGI7A>. 
Acesso em: 19 out. 2015.
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1. A resistência interna à pressão (medida em psi) em 
garrafas de vidro usadas para bebidas gaseificadas é um 
aspecto importante de qualidade. Certa fábrica de garrafas 
periodicamente retira amostras de 25 garrafas, por sorteio, 
e encaminha-as ao fabricante de bebidas para análise. Na 
amostra retirada, obteve-se média igual a 178,97 e desvio 
padrão igual a 8,23. O fabricante das bebidas deseja estimar 
a média de resistência das garrafas e exige confiança de 
95%. Com base nas informações, obtenha os intervalos de 
confiança para as médias de resistência de cada linha.

• Intervalo de confiança para proporção (p)

Assim como a média, podemos estimar um intervalo de confiança para a 
proporção populacional através da proporção amostral.

Para proporção (p), cada elemento de uma população é classificado de acordo 
com a presença ou a ausência de determinada característica, ou seja, a variável 
aleatória dessa população é representada como a variável aleatória de Bernoulli. 
Esse parâmetro “p” em geral é desconhecido e, então, é estimado a partir da 
proporção amostral dessa determinada característica.

Vimos que a estimativa da proporção pontual é a média em relação aos 
indivíduos com a determinada característica. Pelo teorema central do limite, temos 
a estimativa intervalar para proporção:

Como o parâmetro p  é desconhecido, usa-se p̂
obs

 (1-p̂
obs

). Dessa forma, é usada 
a estimativa pontual obtida da amostra ao em vez do parâmetro desconhecido p. 
(MAGALHÃES; LIMA, 2005)

Assim,
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Seção 4

Testes de hipóteses

Testes estatísticos de hipóteses são técnicas para fazer inferência estatística. Ou 
seja, a partir de um teste de hipóteses, realizado com os dados amostrais, pode-se 
inferir sobre a população.

Basicamente, para a realização de um teste estatístico, formula-se uma hipótese 
quanto ao valor de um parâmetro, e, pelos elementos amostrais e utilizando técnicas 
estatísticas, chega-se à aceitação ou rejeição da hipótese formulada.

Segundo Bussab e Morettin (2013, p. 336), “o objetivo do teste estatístico de 
hipótese é fornecer uma metodologia que permita verificar se os dados amostrais 
trazem evidências que apoiem ou não uma hipótese formulada”.

Consideremos H
o
 a hipótese nula, e H

1
 (ou H

a
) a hipótese alternativa a ser testada. 

O teste pode levar à aceitação ou rejeição de Ho, que corresponde, respectivamente, 
à rejeição ou aceitação de H

1
.

• Teste de hipótese para média (μ) com variância conhecida.

Passos para realizar um teste de hipótese

1. Hipóteses:

Formular as hipóteses a serem testadas:

No vídeo que segue, é apresentada uma breve explicação sobre a 
introdução ao teste de hipótese para distribuições paramétricas:
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v4SWYNrWZvs>. 
Acesso em: 19 out. 2015.



Probabilidades e inferência estatística

U3

142

Hipótese nula (H
0
): é um valor suposto para um parâmetro. H

0
: μ = μ_

0

Hipótese alternativa (H
1
): é a hipótese que contraria a hipótese nula. H

1
: μ < μ

_0
.

2. Nível de significância de um teste:

É a probabilidade máxima de rejeitar a hipótese nula (H
o
). Se, por exemplo, utilizarmos 

o nível de significância (α) de 5%, a hipótese nula (Ho) será rejeitada somente se o 
resultado da amostra for tão diferente do valor suposto por H

0 
que erraríamos em 

rejeitá-la com uma probabilidade máxima de 0,05.

Na prática, o valor de α é fixo e é comparado com o chamado p-valor (geralmente, 
α = 0,01 ou 0,05 ou 0,10.). Se o p-valor < α, rejeitamos a H

0
, ou seja, há evidências 

significativas de que a média populacional apresenta valor diferente do valor informado 
em H

0
.

Outra maneira de tomar-se uma decisão é comparar o valor tabelado de Z 
(chamado de Z

tab
) com a estatística do teste “Z”, que é o valor calculado (chamado de 

Z
calc

), a partir da amostra que será usada na tomada de decisão.

Se Z
calc 

< Z
tab

 (na distribuição unilateral à esquerda) ou Z
calc

 > Z
tab

 (na distribuição 
unilateral à direita) ou Z

calc
 ≠ Z

tab
,ou seja, Z

calc
 < Z

tab
 ou Z

calc
 > Z

tab
 (na distribuição bilateral), 

então rejeitamos a hipótese nula (H
0
), ou seja, existem evidências significativas de que 

a média populacional apresenta valor diferente do valor informado em H
0
.

3. Estatística do teste:

É o valor calculado a partir da amostra que será usado na tomada de decisão.

Calcula-se o valor de Z
calc

 (Z calculado, “também chamado de estatística de teste” – 
é o valor da variável padronizada que está sendo calculado), representado apenas por 
“Z”, da seguinte forma:

em que

x: Valor da média amostral da variável.

z: Estatística de teste.

μ: Média populacional.

σ: Desvio padrão populacional.
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4. Região crítica:

Região onde os valores das estatísticas de testes levam à rejeição da hipótese nula. 
A sua área é igual ao nível de significância, e sua direção é a mesma da hipótese 
alternativa.

Fonte: Freund (2006, p. 307).

Fonte: Freund (2006, p. 307).

Assim, os critérios para formulação das hipóteses são:

Unilateral à esquerda:

H
0
: μ = μ

0

H
1
: μ < μ

0

Bilateral:

H
0
: μ = μ

0

H
1
: μ ≠ μ

0

Hipótese
alternativa

μ<μ
0

μ>μ
0

μ≠μ
0

Rejeitar a hipótese 
nula se
z≤-zα

z≥zα

z≤-zα  ou z≥zα

Aceitar a hipótese nula
ou reservar julgamento se

z>-zα

z<zα

-z(α⁄2)<z<z(α⁄2)

Unilateral à direita:

H
0
: μ = μ

0

H
1
: μ > μ

0
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5. Regra de decisão:

Se o valor da estatística do teste pertencer à região crítica, rejeita-se H0. Ao rejeitar a 
hipótese nula (H0), existe uma forte evidência de sua falsidade. Dessa forma, aceitamos 
a hipótese alternativa (Ha).

Caso contrário, quando aceitamos a hipótese nula, dizemos que não houve 
evidência amostral significativa no sentido de permitir a rejeição de Ho.

• Erros associados a testes de hipóteses

A probabilidade de erro Tipo I é denotada por α, e a probabilidade de erro Tipo 
II é denotada por β. Ou seja,

α = P(erro tipo I) = P(rejeita H0 | H0 verdadeira)

β = P(erro tipo II) = P(não rejeita H0 | H0 falsa)

6. Conclusão:

Aceitar ou rejeitar Ho. 

Exemplo:

Suponhamos que uma indústria compre de certo fabricante parafusos, cuja 
carga média de ruptura por tração é especificada em 50 kg e o desvio padrão 
das cargas de ruptura é suposto ser igual a 4 kg. O comprador deseja verificar 
se um grande lote de parafusos recebidos deve ser considerado satisfatório, no 
entanto existe alguma razão para se temer que a carga média de ruptura seja 
eventualmente inferior a 50 kg. Se for superior, não preocupa o comprador, pois, 
nesse caso, os parafusos seriam de melhor qualidade que a especificada. Então, a 
hipótese do comprador é que a carga média da ruptura é inferior a 50 kg. Toma-se 
uma amostra aleatória de 25 parafusos e a submete ao ensaio de ruptura, obtendo 
o valor médio de carga de ruptura em 48 kg.

Para contribuir no critério de decisão (se compra ou não o lote), pois a amostra 
escolhida pode não estar representando bem toda a população, o comprador 
decide aplicar as informações obtidas a um teste de hipótese, considerando 
apenas 5% de significância.

Decisão \ Situação H0 Verdadeira H0 Falsa

Rejeitar H0 Erro Tipo I Sem Erro

Não Rejeitar H0 Sem Erro Erro Tipo II
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Solução:

H0: μ = 50

H1: μ < 50

Obtendo o valor de Zcalc apresentado como Z na fórmula:

Então, Z
calc

 = -2,5. 

O Z
 tab

 é obtido da seguinte forma:

Temos que o nível de significância é: α = 5%.

Então, o nível de confiança é: (1 – α) = 0,95.

Devemos encontrar o valor de Z para o nível de confiança de 0,95 (95%), e note 
que estamos “trabalhando” com o caso unilateral à esquerda:

então,

Z (1 – α)/2 = Z (0,95/2) = Z (0,475)

Procurando no corpo da tabela de distribuição normal padronizada, o valor da 
probabilidade de 0,475.

Obtemos que o valor de Z = 1,96.

Como a tabela é simétrica e estamos trabalhando com o lado negativo dela, 
temos

-Z (0,450) = -1,96
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Assim, Z
calc

 < Z
tab

, pois – 2,5 < 1,96, e isso indica que o Z
calc

 pertence à região 
crítica. Logo, a conclusão deve ser rejeitar H

0

 Portanto, aceita que a média populacional das cargas médias de ruptura dos 
parafusos daquele fabricante é menor que 50 kg, com 5% de significância (α).

1. Suponha a mesma situação, sobre a compra dos parafusos, 
mas agora considere 10% de significância. A carga média de 
ruptura por tração especificada pelo fabricante continua em 
50 kg e o desvio padrão das cargas permanece igual a 4 kg. O 
comprador adquire uma amostra de 30 parafusos e constata 
um valor para a carga média da ruptura igual a 49 kg. Nesse 
caso, há indícios que sustentem a suspeita do comprador de 
que a carga média de ruptura dos parafusos é menor que 50 
kg?

2. O conteúdo médio de caixas de leite é de 1000 ml por 
embalagem, com distribuição normal, e desvio padrão de 
10 ml. Suspeita-se que os volumes das embalagens estão 
diferentes dos 1000 ml. Considerando 4 embalagens para 
estudo e confiabilidade de 95%, observou-se uma média de 
1011 ml de volume por embalagem. Em um teste de hipóteses, 
qual será o valor de Zcal e a conclusão do teste?

Adaptada de Magalhães e Lima (2005): Um estudo foi 
desenvolvido para avaliar o salário de empregadas domésticas 
de uma determinada cidade. Foram sorteadas e entrevistadas 
200 trabalhadoras. Admita que o desvio padrão dessa variável 
na cidade estudada é de 0,8 salários mínimos. Você conhece 
a distribuição do estimador x? Se não, é possível fazer alguma 
suposição?
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Leia sobre estatística não paramétrica no link que segue: Disponível 
em: <http://pt.slideshare.net/rosariocacao/testes-parametricos-e-nao-
parametricos-3396639>.  Acesso em: 19 out. 2015.

Leia mais sobre teste de hipótese e veja mais alguns exemplos no link que 
segue: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/JoaoAlessandro/aula-
30-testes-de-hipteses-17921069>. Acesso em: 19 out. 2015. 

• Variável aleatória: é uma função definida num espaço 
amostral, que assume valores reais.

• Probabilidade: é a teoria matemática utilizada para se estudar 
a incerteza vinda de fenômenos de caráter aleatórios.

• Espaço amostral: indicado por S ou Ω (ômega), um conjunto 
formado por todos os possíveis resultados de um experimento 
aleatório.

• Eventos: em termos de conjuntos, um evento é um 
subconjunto de resultados do experimento, ou seja, é um 
subconjunto de S.

OPERAÇÕES BÁSICAS:

• União (∪): a união de dois conjuntos inclui todos os elementos 
dos dois conjuntos.
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• Intersecção (∩): a intersecção de dois conjuntos conterá somente 
os elementos COMUNS aos dois conjuntos.

• Complementar (Ac): o evento complementar ao evento A é o 
conjunto dos elementos do espaço amostral que não pertencem a A.

• Diferença: a diferença entre 2 conjuntos quaisquer E e F (E – F) 
será o conjunto formado por todos os elementos que estão em E, 
excluindo o que estão em F.

• Conjunto vazio (∅): é o conjunto composto por nenhum elemento. 
Esse conjunto está contido em qualquer outro evento do espaço 
amostral.

• Distribuição binomial: aplicada quando o interesse é descobrir a 
probabilidade de que um evento ocorra “k” vezes a cada “n” tentativas.

• Distribuição normal: seu campo de variação é de menos infinito a 
mais infinito e determinada por dois parâmetros: média populacional 
e desvio padrão populacional. É simétrica em relação à média e sua 
área total sob a curva é igual a 1 (100%).

• Inferência estatística: reúne um conjunto de técnicas que permite 
tirar conclusão para uma população (estimar valores populacionais 
desconhecidos) através de análises de dados amostrados.

• Estimação de parâmetro: é o processo que consiste em utilizar as 
estatísticas amostrais, para estimar os parâmetros populacionais 
desconhecidos.

• Estimadores pontuais: é usado quando a partir da amostra procura- 
-se obter um único valor de certo parâmetro populacional, ou seja, 
obter estimativas a partir de valores amostrais.

• Estimadores intervalares (intervalo de confiança).

Outra maneira de se calcular uma estimativa de um parâmetro 
desconhecido é construir um intervalo de confiança para esse 
parâmetro, de forma que o intervalo contenha o verdadeiro valor do 
parâmetro.

• Teste de hipótese: técnica para fazer inferência estatística através da 
formulação de hipóteses.
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Esta unidade foi elaborada com a intenção de auxiliar na 
aprendizagem de conceitos muito importantes para você, 
caro estudante.

Os conceitos trabalhados nesta unidade são os pilares da 
parte inferencial da disciplina de Estatística e, portanto, dão 
base para estudos subsequentes, os quais serão abordados 
nas próximas unidades deste material e, até mesmo, em 
outras aprendizagens futuras, conforme você for buscando se 
aperfeiçoar em sua futura profissão.

Mas, muito além de servirem como bases para aprendizagens 
futuras, os conceitos abordados nesta unidade possuem 
inúmeras aplicações no campo da ciência biológica.

Para aprofundar sua aprendizagem, é de suma importância 
que você faça as leituras sugeridas, resolva as atividades 
de aprendizagem e também, se possível, faça pesquisa em 
bibliotecas e estude os materiais que compõem a bibliografia 
desta unidade. Quanto mais informações você buscar e quanto 
mais exercícios e problemas resolver, melhor ficará preparado 
para encarar os desafios e contemplar as belezas e riquezas 
de aplicações de conceitos da disciplina de Estatística.

Além disso tudo, não se esqueça de acessar o fórum. É por 
meio dele que você poderá sanar suas dúvidas.

Bons estudos!

1. Uma empacotadeira de farinha enche os pacotes com 
determinado peso, seguindo uma distribuição normal 
com média 200 gramas e variância 100 gramas². Uma 
amostra de 25 pacotes é sorteada. A probabilidade de 
que o peso total de cada pacote da amostra seja inferior 
a 198 gramas é:
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a) 25,76%
b) 34,20%
c) 15,87%
d) 77,40%
e) 46,34%

2. As compras mensais de matéria-prima de uma loja 
de móveis pré-moldado têm distribuição normal com 
média igual a 53 unidades monetárias e desvio padrão 
igual a 12 U.M. Qual a probabilidade de as compras 
excederem 70 U.M. em determinado mês?
a) 0,4222
b) 0,0778
c) 0,5025
d) 0,9222
e) 0,2547

3. Uma urna contém 2 bolas brancas (B) e 3 vermelhas 
(V). Suponha que são sorteadas 2 bolas ao acaso, sem 
reposição (sorteia-se a bola, verifica-se sua cor e ela 
NÃO é colocada novamente na urna). O diagrama de 
árvore ilustra e facilita a interpretação das possibilidades. 
Qual a probabilidade de sair bola branca na segunda 
extração?
a) 48% 
b) 40%
c) 50%  
d) 33%
e) 25%

4. Uma marcenaria diz que produz mesas com 0,85 m de 
altura. O engenheiro desconfia que as mesas que estão 
sendo produzidas são menores que o especificado. 
Uma amostra de 8 mesas foi coletada e indicou média 
de 0,847 m. Sabendo que o desvio padrão é  = 0,010 
m, qual alternativa representa a conclusão da hipótese 
lançada pelo engenheiro, considerando o nível de 
significância de 3%.
a) Como Zcal = 2,17, então se rejeita H0, ou seja, rejeita- 
-se que a altura das mesas é de 0,85 m.
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b) Como Zcal = 0,840, então se aceita H0, ou seja, 
aceita-se que a altura das mesas é de 0,85 m.
c) Como Zcal = - 0,857, então se aceita H0, ou seja, 
aceita-se que a altura das mesas é de 0,85 m.
d) Como Zcal = 2,17, então se aceita H0, ou seja, aceita-
-se que a altura das mesas é de 0,85 m.
e) Como Zcal = 0,857, então se rejeita H0, ou seja, rejeita- 
-se que a altura das mesas é de 0,85 m.

 
5. É extraída uma amostra de 15 itens aleatoriamente de 
um processo de fabricação, sabendo que 85% dos itens 
são aceitáveis. Qual a probabilidade de que 10 dos itens 
extraídos sejam aceitáveis?
a) 0,0112
b) 0,3413
c) 0,1495
d) 0,0944
e) 0,0449
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PLANEJAMENTO DE 
EXPERIMENTOS E TESTES 
ESTATÍSTICOS

Nos capítulos anteriores, você aprendeu como calcular e interpretar as 
principais medidas estatísticas. Aprendeu também, por meio da inferência 
estatística, testar hipóteses e construir intervalos de confiança para alguns 
parâmetros. Para aplicar tais conceitos, era necessário conhecer algumas 
informações da população da qual as amostras analisadas foram retiradas. 
Assumimos conhecer, ou possuir, informações sem nos preocuparmos, 
até o momento, com a forma com que essas foram obtidas. Nessa seção, 
vamos conhecer todo o processo que deve ser seguido para a condução 
de um experimento com a finalidade de obtenção de dados confiáveis 
para realização de análises.

Na unidade 3, foram apresentadas técnicas para determinar se existem 
diferenças significativas entre médias de duas populações independentes. 

Seção 1 | Planejamento de experimentos

Seção 2 | Análise de variância

Objetivos de aprendizagem: 
Os assuntos abordados nesta última unidade têm por objetivo, além 

de apresentar os conceitos básicos da experimentação, oferecer novas 
possibilidades de análises estatísticas possíveis e comumente utilizadas nas 
áreas biológicas.

Mariele Vilela Bernardes Prado

Unidade 4
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Variáveis qualitativas podem ser dispostas em tabelas a partir de suas 
frequências observadas. Tabelas desse tipo recebem o nome de tabelas 
de contingência. Além de organizar e resumir as informações em que se 
está trabalhando, tabelas de contingência podem ser utilizadas para testar 
hipóteses. Nessa seção, será apresentada a forma clássica de uma tabela 
de contingência e como utilizá-la para testar a independência entre duas 
variáveis. Para o teste de independência, serão expostos os passos para o 
teste qui-quadrado.

Em alguns experimentos, o pesquisador não conhece todas as 
características da população, ou, ainda, a população em que se está 
pesquisando não apresenta propriedades esperadas. Nesses casos, não é 
possível aplicar as pressuposições necessárias para a aplicação dos testes 
apresentados anteriormente. Nessa seção, serão apresentados testes não 
paramétricos utilizados quando a população de interesse não assume os 
pressupostos de normalidade, independência e/ou homocedasticidade.

Em alguns casos, é de interesse verificar diferenças entre três ou mais 
médias. Nesses casos, é necessário um método diferente de análise. Essa 
extensão do teste-t de duas para três ou mais amostras é determinada 
como análise de variância ou simplesmente ANOVA. Nessa seção, 
vamos apresentar como proceder para a realização da ANOVA e como 
interpretar seus resultados.

Seção 3 |  Tabelas de contingência

Seção 4 |  Testes não paramétricos
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Introdução à unidade

A análise de dados faz parte do processo de pesquisa de diversas áreas; é por 
meio dela que resultados são obtidos e decisões são tomadas. Para que essas 
análises apresentem resultados confiáveis, é necessário um banco de dados que 
apresente a maior precisão possível. Um banco de dados preciso é resultado de um 
experimento bem planejado e executado de forma correta, considerando todos os 
pressupostos necessários. Nesta unidade, serão apresentados os procedimentos 
necessários para planejar e desenvolver um experimento de forma correta, 
garantindo um melhor resultado e, por conseguinte, uma tomada de decisões 
correta. A unidade tratará também de apresentar algumas opções para a análise 
de dados após a realização do experimento e testes específicos para a utilização 
de tabelas de contingência ou para os casos em que a população de interesse não 
apresente alguns dos pressupostos assumidos nos testes utilizados até aqui.
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Seção 1

Planejamento de experimentos

Ao realizarmos uma pesquisa científica, o procedimento geral é a formulação e 
verificação de hipóteses. Em um primeiro momento, tais hipóteses são formuladas a 
partir de conhecimentos específicos de cada área; em seguida, essas hipóteses devem 
ser expressas em termos estatísticos para que, a partir da análise de dados, seja possível 
tomar decisões a respeito da população.

Os dados utilizados na análise estatística são obtidos a partir de amostras 
provenientes da população de interesse. Para a obtenção desses dados, e para que 
esses apresentem a precisão desejada, é necessária a utilização dos conceitos de 
experimentação.

A experimentação tem por objetivo o estudo de experimentos, desde seu 
planejamento, passando pela execução, coleta e análise de dados até a interpretação 
dos resultados obtidos. Ao trabalharmos com experimentação, alguns conceitos serão 
recorrentes, e você, leitor, deve estar familiarizado.

Segundo Banzatto e Kronka (2006), podemos entender experimento, ou ensaio, 
como um planejamento que segue determinados princípios básicos, no qual se faz 
a comparação dos efeitos de interesse. Aos elementos, ou métodos, cujos efeitos se 
desejam conhecer, denominam-se tratamentos.

Os tratamentos devem ser aplicados em unidade experimental ou parcelas. Assim, 
podemos entender unidade experimental como os indivíduos (uma planta, um animal 
ou um grupo de animais, a área ou recipiente com um grupo de plantas, uma colônia 
de bactérias...) os quais receberão os tratamentos.

A maneira como os tratamentos serão organizados nas parcelas é definido 
pelo delineamento experimental. Alguns dos delineamentos mais utilizados serão 
apresentados ainda nesta seção.

A experimentação apresenta três princípios básicos que devem ser respeitados. 
Tais princípios foram estabelecidos por Fisher e envolvem a existência de repetição, 
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casualização e controle local. Os dois primeiros são obrigatórios em todos os 
experimentos.

Repetição

A repetição é utilizada com o intuito de garantir, ou confirmar, a resposta de cada 
unidade experimental ao tratamento. Conforme o próprio nome descreve, deve-se 
repetir o mesmo tratamento em diversas parcelas.

Casualização

A casualização garante a mesma chance a cada tratamento de ocupar uma 
determinada parcela na área experimental, excluindo-se, assim, qualquer tendência 
involuntária de proteção de determinado tratamento. O procedimento pode ser 
garantido sorteando-se o tratamento que deverá ser aplicado a cada unidade 
experimental, garantindo, até certo ponto, a independência dos erros.

Controle local

O controle local deve ser aplicado apenas a áreas heterogêneas, isto é, áreas que 
apresentem características diferentes. Para esses casos, a área deve ser subdividida em 
áreas menores e homogêneas, garantindo as mesmas condições para as unidades 
experimentais. Essas subáreas são usualmente chamadas de bloco e associadas a 
um delineamento específico. Áreas heterogêneas são comumente encontradas em 
casos de experimentos em campo. Terrenos irregulares ou com características de 
solo diferentes são exemplos em que a área experimental deve ser dividida em blocos.

Os três princípios da experimentação buscam garantir e/ou controlar as possíveis 
variações indesejadas. Variações indesejadas são características que podem influenciar 
os resultados de um experimento sem serem de interesse do pesquisador. Ainda 
assim, existem variações que não são passíveis de controle, denominadas de variações 
ao acaso.

Para exemplificar o conceito de variação ao acaso, considere um experimento em 
que a área experimental seja plana e de solo bem homogêneo. Sementes de lírio 
híbrido (Lilium hybrid) são selecionadas e a semeadura é realizada de maneira que as 
sementes são depositadas na mesma posição e profundidade. Após a germinação e 
crescimento controlado por determinado período, as alturas do solo até a inserção 
da última folha são registradas. Observa-se que as alturas encontradas são diferentes, 
e, sabendo que tudo o que estava ao alcance do pesquisado foi considerado e 
controlado, conclui-se, então, que a variação nas alturas é devida à variação ao acaso.

Na fase do planejamento, é necessário definir os objetivos do experimento, bem 
como os recursos que estarão disponíveis. É nessa fase também que o pesquisador 
estabelece quais serão os tratamentos a serem analisados, especifica a unidade 
experimental a ser trabalhada e a forma como os tratamentos serão distribuídos às 
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unidades experimentais. Uma forma de se organizar tais informações é respondendo 
aos seguintes questionamentos:

Qual o objetivo da pesquisa?

Quais hipóteses se pretende analisar com o experimento.

Quais características serão analisadas?

Várias características podem ser analisadas em um mesmo experimento. Definir 
quais são as características de interesse no início do experimento garante um melhor 
controle das variações indesejáveis. Pode-se, por exemplo, verificar alturas, produções, 
número de flores, época de floração, entre outras características.

Quais os possíveis fatores podem influenciar a característica de interesse? Quais 
desses fatores serão considerados no experimento?

Uma vez definidas as variáveis a serem analisadas, é possível identificarmos 
os fatores que podem influenciá-las. É sabido, por exemplo, que a quantidade de 
adubação influencia na época de floração de uma determinada espécie de interesse. 
O pesquisador, buscando uma época de floração mais curta, pode submeter algumas 
parcelas dessa espécie a diferentes níveis de adubação para verificar qual seria a 
quantidade ideal.

Qual será a unidade experimental? Qual deve ser o seu tamanho?

O tamanho da unidade experimental pode ser especificado a partir de referências 
anteriores, isto é, a partir de estudos já realizados e que apresentaram bons resultados 
(um coeficiente de variação (CV) baixo nos garantiria tal informação. Vamos falar mais 
a respeito do CV na próxima sessão), ou o pesquisador pode definir o tamanho da 
parcela baseando-se na homogeneidade do material em estudo. De forma geral, 
materiais mais homogêneos podem ser trabalhados em parcelas menores. Uma outra 
alternativa para determinação do tamanho da parcela é a simulação de dados por 
computadores.

Quantas repetições devem ser realizadas?

O número de repetições de um experimento depende do número de tratamentos 
a serem utilizados e do delineamento experimental escolhido. De um modo geral, 
recomenda-se que o número de parcelas do experimento não seja inferior a 20.

Vamos responder a essas perguntas considerando um experimento fictício:

Exemplo 1: considere um experimento que tem por objetivo verificar o 
comportamento da produção de milho sob o efeito de diferentes doses de nitrogênio: 
0 (controle), 30; 60 e 90 kg de nitrogênio por hectare.
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Tratamento controle deve ser utilizado quando não se conhece a 
eficiência dos tratamentos em estudo. O tratamento controle consiste 
em analisar unidades experimentais que foram tratadas como as 
demais, contudo sem receber a influência do tratamento em estudo. Tal 
procedimento busca conhecer o comportamento da variável em estudo 
“ao natural”.

Quais seriam as hipóteses de interesse para o Experimento 1? O objetivo do 
pesquisador é verificar se existem diferenças significativas entre as produções médias 
de milho para cada uma das doses de nitrogênio analisadas.

Podem-se identificar duas possíveis hipóteses:

1. Testar a hipótese de que não existem diferenças significativas entre os tratamentos.

2. Estimar a diferença de produção entre tratamentos.

Para verificar a possível diferença, o pesquisador irá registrar a produção de milho 
em kg/ha. Sendo assim, a produção média por parcela será a característica analisada. 
Os fatores, ou tratamentos, considerados nesse experimento são as “doses de 
nitrogênios”.

Uma vez definido o tipo de cultivar a ser analisado, o pesquisador determinou 
como parcela um canteiro de 12 m², sendo que para cada dose de nitrogênio foram 
plantados 5 canteiros. Isto é, foram realizadas 5 repetições, resultando em um total 
de 4·5=20 parcelas. Um esquema do experimento pode ser observado na Figura 4.1.

Figura 4.1: Esquema para o experimento do exemplo 

Fonte: Autora (2015).Fonte: Autora (2015).
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Após a realização do experimento e a análise dos dados, o pesquisador poderá 
indicar qual a melhor dose de nitrogênio para a cultivação de milho analisada e ainda 
estimar a diferença de produção entre os tratamentos.

É importante salientar que os resultados de experimentos biológicos e agronômicos 
tendem a variar a cada vez que o experimento é repetido sob condições semelhantes. 
Tais diferenças são esperadas, uma vez que estamos trabalhando com experimentos 
probabilísticos. A variação pode ser analisada utilizando métodos estatísticos específicos 
que nos indiquem se as diferenças encontradas são ou não significativas.

O espaço entre os canteiros presentes na Figura 4.1 é chamado de 
bordadura. Ele deve ser utilizado quando existir a possibilidade de o 
tratamento aplicado a uma parcela influenciar ou ser influenciado pelos 
tratamentos aplicados nas parcelas vizinhas. Nesses casos, cada parcela 
deverá dispor de uma quantidade de material a mais para servir de 
proteção contra a possível influência das parcelas em torno. 

No filme Gattaca – Experiência Genética, é possível identificar conceitos 
de experimentação. O filme é ambientado em um futuro no qual os 
seres humanos são criados geneticamente em laboratórios. Pessoas 
concebidas biologicamente são consideradas “inválidas”. É o caso do 
personagem principal Vincent Freeman (Ethan Hawke), que consegue um 
lugar de destaque na corporação, escondendo sua verdadeira origem. O 
filme trata ainda de temas como bioética, engenharia genética, avanços 
da ciência.
GATTACA – Experiência Genética, EUA, 1997. Dirigido por Andrew Niccol. 
Produtores: Danny DeVito, Michael. Shamberg e Stacey Sher. Columbia 
Pictures Corporation / Jersey Films. 112 min.

Você consegue apresentar outros fatores que poderiam ser 
considerados no Experimento 4.1? 
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Delineamentos experimentais

Os delineamentos experimentais, conforme definidos no início desta seção, 
determinam a forma como os tratamentos serão organizados nas parcelas. 
Ramalho et al. (2012) apresentam como os objetivos do uso de delineamentos 
experimentais: permitir a estimativa do erro experimental; contribuir para o 
aumento da precisão do experimento; fornecer informação sobre o procedimento 
mais apropriado para proceder os testes de significância. O tipo de delineamento 
utilizado pode ser determinado pelo tipo de tratamento ou pelo local de condução 
do experimento. Neste material, será feita uma breve abordagem de dois dos 
delineamentos possíveis na área biológica.

Delineamento inteiramente ao acaso (DIC)

Esse é o delineamento mais simples a ser aplicado a um experimento. Como o 
próprio nome diz, os tratamentos são distribuídos de forma aleatória nas unidades 
experimentais. Como não há controle local, ele é recomendado para experimentos 
conduzidos sob condições controladas e homogêneas. Na prática, é comumente 
aplicável para experimentos em casa-de-vegetação (estruturas cobertas utilizadas 
para proteção das plantas de fatores climáticos externos) ou laboratórios em que 
há a possibilidade de controle das condições ambientais.

Entre as vantagens do DIC, está a sua grande flexibilidade em relação à 
quantidade de tratamentos e repetições. Um número diferente de repetições para 
cada tratamento também é aceito nesse tipo de delineamento e a perda de parcelas 
não acarreta tantos problemas quando comparado a outros delineamentos.

Porém, o DIC pode apresentar baixa precisão quando as condições experimentais 
não forem tão homogêneas quanto se esperava. Nesses casos, toda a variação não 
considerada no tratamento é agregada ao erro, aumentando sua estimativa e, por 
consequência, reduzindo a precisão do experimento.

A realização do experimento não apresenta grandes dificuldades. As 
parcelas devem ser numeradas e as repetições de cada tratamento distribuídas 
aleatoriamente. Para isso, um sorteio pode ser utilizado. Um croqui do experimento 
1 pode ser observado na Figura 4.2. Considere as doses de nitrogênio de 0 a 90 
como tratamentos A, B, C e D. 

Figura 4.2: Croqui Experimental para o Exemplo 1

A C D B C

D B C D A

A B A D C

B D C A B

Fonte: Autora (2015).
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Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Na prática, não é comum o trabalho com áreas experimentais homogêneas em 
toda sua extensão, sendo necessário, nesses casos, garantir a homogeneidade a 
uma área mínima que nos garanta aí menos uma aplicação para cada tratamento. 
A essas áreas homogêneas chamamos de blocos. O DBC é comumente mais 
utilizado em genética e melhoramentos de plantas, pois o controle local é, de certa 
forma, garantido. No momento da instalação do experimento, é preciso observar a 
disposição dos blocos. Por exemplo, uma área experimental apresenta uma certa 
inclinação e, por consequência, há um gradiente de fertilidade devido ao declive, 
ou seja, algumas partes do terreno apresentam fertilidade maior que outras. 
Os blocos devem ser definidos garantindo que, dentro de cada um, exista uma 
homogeneidade de fertilidade do solo. Neste exemplo apresentado por Ramalho 
(2012), poderíamos então, considerar 3 blocos, seguindo o nível do terreno. Bloco 
I, maior fertilidade; Bloco II, fertilidade média; Bloco III, baixa fertilidade.    

Supondo que o Experimento 1 fosse executado em uma área com declive, seria 
possível delimitar blocos nessa área de forma que a área dentro de cada bloco 
apresentasse características homogêneas. Um croqui desse experimento pode ser 
observado na Figura 4.3.

Figura 4.3: Croqui experimental para o Exemplo 1 em blocos

Bloco I Bloco II Bloco III Bloco IV Bloco V

D A C A B

A D B C D

C B A D C

B C D B A

Fonte: Autora (2015).

Para conhecer outros delineamentos utilizados na área biológica, leia o 
artigo “Delineamento de experimentos em genética genômica”, em que o 
autor Guilherme Jordão de Magalhães Rosa discute algumas estratégias 
para o planejamento de estudos de genética genômica. O artigo pode 
ser acessado pelo link:
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
35982007001000019&script=sci_arttext>. Acesso em: 5 nov. 2015. 
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Observe que dentro de cada bloco deve haver todos os tratamentos analisados. 
Esses tratamentos foram dispostos de forma aleatória dentro de cada bloco. 
Mesmo que o croqui apresente uma forma regular, os blocos não precisam ser 
retangulares ou quadrados; eles devem acompanhar os níveis de declive do terreno 
desde que garantam a homogeneidade dentro de suas delimitações. 

Entre as principais vantagens do DBC apontadas por Ramalho et al. (2012), 
podemos destacar a redução de grande parte da variação que iria para o erro, 
melhorando a precisão e que, em princípio, qualquer número de tratamentos e 
repetições pode ser utilizado e a análise de variância dos dados é simples. Como 
desvantagens, é possível destacar que a perda de parcelas pode dificultar a análise 
e o fato de ser difícil de encontrar áreas homogêneas para todos os tratamentos 
quando o número desses é alto.

Experimentos fatoriais

Nos exemplos analisados anteriormente, o pesquisador estava interessado 
apenas em um fator. No exemplo 1, era interesse conhecer a influência de 
diferentes doses de nitrogênio na produção de uma cultivar de milho. Nesse 
exemplo, os demais fatores, como tipo de irrigação, época de plantio, horário de 
adubação, foram mantidos constantes, isto é, foram os mesmos para todas as 
doses analisadas. Suponha agora que, além das doses, é interesse do pesquisador 
testar também três diferentes cultivares de milho. Vamos trabalhar agora com dois 
fatores, doses de nitrogênio e cultivares de milho, cada uma com 4 e 3 níveis 
especificamente. Os tratamentos testados serão agora todas as combinações 
possíveis dos dois fatores em seus diferentes níveis. Teremos, então, um fatorial 
4·3, com 12 tratamentos. Considerando as quatro doses de nitrogênio de 0 a 90 
como os fatores A, B, C e D e as variedades como V

1
, V

2
 e V

3
, os 12 tratamentos 

seriam:

Experimentos dependem de diversos fatores para serem mantidos. Por 
mais que o pesquisador se cerque de cuidados, em alguns casos pode 
ocorrer a perda de parcelas (óbito de algum animal e queimada da área 
de pesquisa são alguns exemplos). Algumas análises são mais sensíveis 
à perda de parcelas: o DIC, por exemplo, não é tão afetado pela perda 
de parcelas, diferentemente do DBC. Existem diferentes métodos para 
se trabalhar nesses casos; o mais simples é estimarmos um valor para 
a parcela perdida. Algumas fórmulas matemáticas baseadas em cálculo 
diferencial podem ser utilizadas para esta estimação.
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A V1 A V2 A V3

B V1 B V2 B V3

C V1 C V2 C V3

D V1 D V2 D V3

Experimentos fatoriais não são um delineamento experimental e sim um 
esquema de arranjo de tratamentos. A vantagem de experimentos fatoriais é 
a possibilidade de conclusões mais amplas, considerando a interação entre 
fatores em um mesmo experimento. No exemplo apresentado, seria possível, 
além de comparar os efeitos das 4 doses e das 3 cultivares de milho, verificar 
o comportamento das três variedades em relação a cada dose de nitrogênio e 
também o comportamento das 4 doses em relação a cada variedade analisada. 
Poderíamos, por exemplo, concluir que a V

2
 apresentou uma produção melhor 

submetida à dose A, enquanto que a V
1
 apresentou resultados melhores quando 

adubada com a dose D.

1. Quais são os princípios fundamentais da experimentação? 
Quais características esses princípios garantem?

2. Planeje um experimento para verificar a incidência 
de patógenos em um cultivar de feijão. Considere a 
variável resposta uma escala variando de 1 (resistente)  a 
5 (completamente suscetível). Indique possíveis hipóteses, 
tratamentos, tamanho de parcela e número de repetições.

3. Considerando o experimento anterior, indique um outro 
fator que poderia ser considerado além da resistência 
da cultivar em relação aos patógenos e apresente os 
tratamentos resultantes desse fatorial.
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Seção 2

Análise de variância

Um dos objetivos da estatística é a tomada de decisão a respeito de uma população 
de interesse com base em informações de uma amostra. No estudo de testes de 
hipótese na unidade anterior, aprendemos como decisões podem ser tomadas 
verificando diferenças significativas entre médias (ou outros parâmetros de interesse) 
por meio de hipóteses formuladas a partir do interesse do pesquisador. Poderíamos 
testar, por exemplo, se a produção média de dois diferentes cultivares de milho, cultivar 
A e cultivar B, apresentam produções médias diferentes. Para isso, assumiríamos as 
hipóteses:

Sendo μ
A
 a produção média do cultivar A e μ

B
 do cultivar B.

Considerando o experimento apresentado no Exemplo 1, observe que a tomada 
de decisão para esse experimento não considera apenas duas médias, e sim 4 
médias diferentes para cada uma das doses de nitrogênio. 

Poderíamos realizar testes considerando as médias, duas a duas, porém esse 
método nos leva a uma distorção do Erro Tipo I. Caso o nível de significância 
considerado fosse α=0,05, teríamos uma probabilidade de aceitar H

0
, sendo essa 

Você consegue, neste ponto, apresentar as hipóteses para o 
Exemplo 1? 
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realmente verdadeira, de (1-α)=0,95. Ao testarmos as médias do Exemplo 1, duas 
a duas, teríamos, então, de realizar 6 testes, e a probabilidade de aceitar H

0
, sendo 

essa realmente verdadeira, seria agora de (1-α)6=0,7351, considerando os testes 
independentes.

Para casos como o apresentado acima, o procedimento mais apropriado é a 
Análise de Variância, ou simplesmente ANOVA.

ANOVA para DIC

Considerando as quatro doses de nitrogênio de 0 a 90 como os fatores A, B, C 
e D, as hipóteses da ANOVA para o Exemplo 1 seriam:

Podemos entender que a ANOVA com um fator considera a variação entre os 
tratamentos e indica se existe um fator que apresenta características diferentes das 
demais.

Suponha que um experimento apresente I tratamentos, ou fatores de interesse, 
e que esses tratamentos foram repetidos J vezes. Uma possível apresentação dos 
dados é apresentada na Tabela 4.1. 

 1. Dizemos que y
ij
 apresenta a j-ésima observação para o i-ésimo tratamento. 

Essas observações podem ser descritas por meio do modelo linear estatístico:

Y
ij
=μ+τ

i
+ϵ

ij  
  em    que i=1,2,…,I  e   j=1,2,…,J

Sendo Yij a variável aleatória denotado pela ij-ésima observação; μ é um 
parâmetro comum a todos os tratamentos; τ

i
 o efeito do i-ésimo tratamento e ϵ

ij 
   

o componente do erro aleatório.

Tabela 4.1: Dados para ANOVA com I Tratamentos e J repetições 

Fonte: Autora (2015).Fonte: Autora (2015).
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De forma geral, as hipóteses para a ANOVA são:

Em que μ
i
≠μ

j 
 indica que pelo menos dois dos tratamentos apresentam médias 

diferentes.

O objetivo é testar hipóteses apropriadas sobre os efeitos dos tratamentos e 
estimá-los.

Poderíamos reescrever as hipóteses apresentadas anteriormente em termos 
dos efeitos dos tratamentos τ

i
:

Em que τ
i
≠0 indica que pelo menos o i-ésimo  tratamento apresentou efeito 

significativo.

Ao conduzir uma ANOVA, queremos saber quanto da variabilidade dos nossos 
resultados é devido à variância entre os tratamentos e quanto é devido à variância 
dentro dos tratamentos (podemos entender a variação dentro como o erro). 
Dessa forma, a ANOVA divide a variabilidade total dos dados observados em dois 
componentes, sendo a variabilidade total dos dados dada pela soma total dos 
quadrados: 

Para a aplicação da análise de variância, algumas condições devem ser 
satisfeitas:
Aditividade: os efeitos devem ser somados.
Independência: os erros (ϵ

ij
) devem ser independentes.

Normalidade: os erros (ϵ
ij
) devem apresentar distribuição normal.

Homocedasticidade ou homogeneidade de variâncias: os erros (ϵ
ij
) 

devem apresentar variâncias iguais.
Essas condições podem ser verificadas por meio de testes específicos, 
como Shapiro-Wilks e Lilliefors.
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E a divisão da soma total dos quadrados é dada da seguinte forma:

Ou,  

A partir das somas de quadrados, é possível encontrarmos as médias quadráticas 
das fontes de variação, ou simplesmente o quadrado médio. É a partir dessas 
medidas que as hipóteses são testadas.

Conforme afirmado por Banzatto e Kronka (2006), o teste F de Snedecor tem 
o objetivo de comparar estimativas de variâncias. Na ANOVA, as estimativas de 
variâncias são dadas pelos quadrados médios. Para experimentos em DIC, duas 
estimativas de variância devem ser consideradas: uma devida aos efeitos de 
tratamentos e outra devida a fatores não controlados ou ao acaso.

Para a aplicação do teste F na análise de variância, consideramos o QM
Res 

sempre 
no denominador, ou seja, comparamos sempre uma variância devida aos efeitos 
do fator controlado (tratamentos, blocos...) com a variância devida aos efeitos dos 
fatores não controlados ou ao acaso (resíduo).

          

Para a realização do teste F, deve-se construir a tabela da análise de variância 
apresentada na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Tabela da ANOVA

 

 Fonte: Autora (2015).

Sendo:

GL: Graus de liberdade
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SQ: Soma de quadrados 

QM: Quadrado médio

F
cal

: Valor calculado para F

O valor crítico de F obtido na tabela, ou F_cal, nos indica o valor máximo que 
a razão de variâncias poderá assumir devido apenas a variações amostrais. O F

cal
 

é, então, comparado com o F
Tab

 dado a partir do nível de significância assumido e 
dos graus de liberdade das fontes de variação analisadas.

Se F
cal

≥F
Tab

, o teste é significativo no nível α assumido. Logo, rejeita-se a hipótese 
nula (H

0
) e conclui-se que os efeitos dos tratamentos apresentam diferenças 

significativas.

Se F
cal

<F
Tab

, o teste não é significativo no nível α assumido. Logo, não se rejeita 
a hipótese nula (H

0
) e concluímos que os efeitos dos tratamentos não apresentam 

diferenças significativas.

Para a apresentação dos conceitos envolvidos na ANOVA, vamos considerar o 
experimento do Exemplo 1 e as observações obtidas a partir dele.

No Exemplo 1, conforme apresentado anteriormente, um pesquisador deseja 
verificar o comportamento da produção de milho sob o efeito de diferentes doses 
de nitrogênio: 0 (controle), 30; 60 e 90 kg de nitrogênio por hectare. Para tal, ele 
realizou 5 repetições e os dados observados são apresentados na Tabela 4.3, a 
seguir.

A maioria dos softwares estatísticos apresenta como resultado final 
para uma análise de variância o valor-p, sendo, então, necessária a sua 
interpretação para a conclusão sobre as hipóteses testadas. Para entender 
qual a probabilidade apresentada pelo valor-p e como interpretá-lo, 
acesse o material disponível em:
<http://www.pucrs.br/famat/viali/publicacoes/outras/contro_05.htm>. 
Acesso em: 5 nov. 2015.
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Fonte: Autora (2015).

Fonte: Autora (2015).

Tabela 4.3: Produção (t/ha) de uma cultivar de milho submetida a diferentes 
doses de nitrogênio (kg/ha)

Tabela 4.4: Tabela da ANOVA

Para construir a tabela da ANOVA, devemos calcular as somas de quadrados. 
Por meio de manipulações algébricas, as somas de quadrados apresentadas 
anteriormente podem ser reescritas na forma indicada abaixo, a fim de facilitar os 
cálculos manuais:

A partir dessas informações, podemos construir a tabela da ANOVA para o 
Exemplo 1:
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Fonte: Autora (2015).

Figura 4.4: Resultado da ANOVA 
para o experimento do Exemplo 1 

Considerando α=0,05 e os graus de liberdade dos tratamentos e do resíduo 
iguais a 3 e 16, respectivamente, temos que o F

Tab
=3,24. Conforme apresentado na 

figura 4.4, o F
cal

 está na região de rejeição de H
0
, isto é, F

cal
>F

Tab
, logo rejeitamos H

0
. 

Ou seja, com 5% de significância, concluímos que existem diferenças significativas 
entre as produções médias da cultivar de milho quando submetidas às diferentes 
doses de nitrogênio.

O F
Tab

, assim como ocorria para o z
Tab

  e o t
Tab

 utilizados nos testes de 
hipótese trabalhados na unidade anterior, pode ser encontrado com o 
auxílio de tabelas considerando alguns parâmetros. No caso da estatística 
F, o valor de F

Tab
 depende do nível de significância ( α ), e dos graus de 

liberdade das fontes de variação consideradas. Uma tabela da estatística 
F

Tab
 pode ser encontrada no anexo deste livro. 

A análise de variância apontou que alguma(s) das médias dos 
tratamentos é(são) diferente(s). Você é capaz de identificar 
qual(is) seria(m) essa(s) diferença(s)? 
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O teste F significativo na ANOVA nos permite, apenas, tirar conclusões gerais 
com relação ao comportamento dos tratamentos, indicando a existência de efeitos 
diferentes sobre a variável analisada, não nos informando nada sobre quais os 
melhores ou piores tratamentos. Uma maneira para verificar essas características 
é a utilização dos procedimentos para comparações múltiplas conforme indicado 
por Banzatto e Kronka (2006). Existem diferentes métodos de comparação múltipla. 
Entre os mais conhecidos, pode-se destacar: teste de Tukey, teste de Dunnet, teste 
de Scheffe e teste de Bonferroni. Vamos apresentar neste material os passos para 
a realização do teste de Tukey.

Teste de Tukey

O teste de Tukey é um dos métodos para comparação múltipla mais utilizados. 
Apesar de simples, ele pode ser usado para testar qualquer contraste entre duas 
médias de tratamentos. Sendo um teste rigoroso, geralmente é aplicado apenas 
no nível de 5% de probabilidade.

Os procedimentos para a aplicação do teste de Tukey serão apresentados 
utilizando os dados do Exemplo 1:

Passo I – Calcular a diferença mínima significativa ∆ (DMS):

Sendo:

q: a amplitude total estudentizada (Valor encontrado a partir da tabela V em 
anexo ao final deste livro), em função do número de tratamentos e do número de 
graus de liberdade do resíduo.

r: o número de repetições com que foram calculadas as médias.

Para os dados do Exemplo 1, considerando α=5% e gl
Res

=16, temos que q=4,05. 
O número de repetições é r=5, isto é, a média para cada tratamento é calculada a 
partir de 5 observações.  Assim,

Passo II – Ordenar as médias em ordem decrescente e considerar a letra “a” 
para a primeira média.
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Passo III – Subtrair a DMS da primeira média e encontrar o primeiro intervalo. As 
médias contidas nesse intervalo recebem a mesma letra. A primeira média fora do 
intervalo recebe a próxima letra, no caso a letra “b”.

3,85-0,94=2,91       →        [2,91 ;3,85]

Conforme apresentado na Tabela 4.6, o intervalo [2,91 ;3,85] contém as duas 
primeiras médias. Essas duas médias recebem a letra “a”, e a terceira média, a 
primeira fora do intervalo, recebe a letra “b”.

Passo IV – Considerar agora a segunda média e refazer o passo III.

3,12-0,94=2,18       →        [2,18 ;3,12]

O [2,18 ;3,12] contém as três ultimas médias, referentes às doses de 0, 30 e 90. 
Assim, essas médias recebem a letra “b”. Essa classificação indica quais médias não 
apresentam diferenças significativas.

Passo V – Repetir os passos anteriores até que o intervalo contenha a última 
média.

Tabela 4.5: Início do Teste de Tukey

Tabela 4.6: Passo III para o teste de Tukey

Fonte: Autora (2015).

Fonte: Autora (2015).
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Como a menor média está contida no intervalo [2,18 ;3,12], o teste de Tukey para 
os dados do Exemplo 1 terminaria no passo IV, sendo o resultado final apresentado 
na Tabela 4.7.

A partir do teste de Tukey, podemos concluir que a produção média do cultivar 
de milho submetida às doses de 60 e 90 kg/ha de nitrogênio não apresentou 
diferenças significativas, isto é, ao utilizarmos as doses de nitrogênio de 60 ou 
90 kg/ha, não obteríamos produções diferentes. O mesmo resultado pode 
ser observado entre as doses de 30, 90 kg/ha e a testemunha. A partir desses 
resultados, o pesquisador pode, por exemplo, concluir que a melhor opção, para 
uma maior produção, seria utilizar a dose 60 kg/ha de nitrogênio. Ou, ainda, caso 
a dose de 60 kg/ha não seja viável (por motivos econômicos ou de infraestrutura), 
não seria satisfatório o uso da dose de 30 kg/ha de nitrogênio, uma vez que essa 
apresenta produção média significativamente igual à testemunha.

Coeficiente de variação (CV)

O coeficiente de variação é uma medida utilizada para verificar a precisão de 
experimentos. Quanto menor o CV, mais preciso é o experimento.

Tabela 4.7: Resultado do teste de Tukey

Fonte: Autora (2015).

Para conhecer outros métodos de comparação múltipla, acesse o 
material disponível em: <http://www.esalq.usp.br/departamentos/lce/
tadeu/aula6.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2015.
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O coeficiente de variação é dado por:

Em que m̂ é a média geral do experimento.

Segundo Gomes (1984), pode-se considerar CVs baixos aqueles com valores 
inferiores a 10%; médios quando apresentarem valores entre 10 e 20%; altos para 
valores entre 20 e 30% e para valores acima de 30%, considerar um CV muito alto.

O coeficiente de variação para os dados do exemplo 1 é:

Logo, o experimento do Exemplo 1 apresentou uma precisão média.

ANOVA para DBC

A ANOVA para delineamentos em blocos casualizados segue os mesmos 
conceitos, sendo que, agora, a variabilidade total dos dados observados é dividida 
em três componentes. Considerando um experimento em DBC com I tratamentos 
e J blocos, seu modelo é dado por: 

Y
ij
=μ+τ

i
+βj+ϵ

ij 
  ,       i=1,2,…,I  e   j=1,2,…,J

Sendo Y
ij
 a variável aleatória denotada pela ij-ésima observação; μ um parâmetro 

comum a todos os tratamentos; τ
i
 o efeito do i-ésimo tratamento; β

j 
o efeito do 

j-ésimo bloco e ϵ
ij 
 o componente do erro aleatório.

A tabela para a análise de variância para DBC é apresentada na Tabela 4.8:

Fonte: Autora (2015).

Fonte: Autora (2015).

Tabela 4.8: Tabela da ANOVA para DBC
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Sendo:

I: Número de tratamentos

J: Número de blocos

GL:  Graus de liberdade

SQ:  Soma de quadrados 

QM: Quadrado médio

F
cal

:  Valor calculado para F

Em que as somas de quadrados para DBC são dadas por: 

A regra de decisão é a mesma utilizada anteriormente. 

Se F
cal

≥F
Tab

, rejeita-se a hipótese nula (H
0
) e concluímos que os efeitos dos 

tratamentos apresentam diferenças significativas.

Se F
cal

<F
Tab

, não se rejeita a hipótese nula (H
0
) e concluímos que os efeitos dos 

tratamentos não apresentam diferenças significativas. 

Geralmente, o teste F para blocos não é necessário, uma vez que, ao instalar 
o experimento em DBC, o pesquisador o fez com o intuito de controlar uma 
causa de variação conhecida. Ainda assim, sua significância pode ser utilizada para 
verificar a eficiência do controle local.
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Para saber mais sobre os delineamentos apresentados neste material 
e também conhecer o delineamento quadrado latino, faça a leitura do 
texto disponível no link: 
<http://www.dex.ufla.br/images/stories/File/PAULO1/PARTE3.pdf>. 
Acesso em: 5 nov. 2015.

1. Um estudo para verificar a absorção de água por grãos 
na cultura de um feijoeiro foi realizado considerando todas 
as pressuposições necessárias para análise de variância em 
um delineamento inteiramente casualizado. O experimento 
analisou 10 cultivares com 3 repetições, e os resultados 
obtidos são apresentados na tabela abaixo. Realize a 
ANOVA para identificar se existe diferença significativa 
entre as linhagens analisadas. Considere α=1%.

Fonte: Ramalho et. al. (2012)



Planejamento de experimentos e testes estatísticos

U4

182

2. Encontre o coeficiente de variação e aplique o Teste de 
Tukey para identificar as possíveis diferenças para os dados 
do exercício anterior. Identifique qual ou quais linhagens 
de feijão apresentou (apresentaram) maior porcentagem 
de absorção de água. 
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Seção 3

Tabelas de contingência

Dados nominais podem ser agrupados e suas frequências dispostas em formato 
tabular. Esse tipo de formato de apresentação de dados é chamado de tabela de 
contingência. Tabelas desse tipo são frequentemente usadas para mostrar evidências 
estatísticas.

Conforme afirmado por Pagano e Gayvreau (2004), a aproximação normal para 
a distribuição binomial pode ser usada em testes de hipóteses quando o interesse 
do pesquisador é comparar parâmetros independentes, como foi visto na unidade 
anterior. No entanto, os mesmos resultados poderiam ser encontrados utilizando uma 
técnica alternativa. Essa alternativa seria o uso de tabelas de continência.

Tabelas de contingência são tabelas com classificação cruzada de n objetos 
por duas ou mais variáveis, geralmente categóricas, com categorias mutuamente 
exclusivas e exaustivas.

No caso mais simples, são utilizadas tabelas 2 X 2, em que as possíveis respostas 
de duas variáveis aleatórias dicotômicas são dispostas, uma nas linhas e a outra nas 
colunas de uma tabela, conforme mostra a Tabela 4.9.

Tabela 4.9: Tabela de contingência 2 X 2

Tabela 4.9: Tabela de contingência 2 X 2
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As entradas de uma tabela de contingência são as frequências de ocorrência das 
características correspondentes a uma combinação particular entre linhas e colunas. 
Estudos transversais de uma tabela de contingência indicam se duas variáveis são 
independentes. Na Tabela 4.10, é apresentado um modelo clássico de uma tabela de 
contingência com I linhas e J colunas. Sendo n

ij 
a frequência observada (ou contagem) 

da categoria i da variável de linha e da categoria j da variável de coluna, sendo i = 
1,2,...,I e j = 1,2,...,J. Os totais marginais das linhas e das colunas são dados por n

i
 e n

j
, 

respectivamente, e o total geral por n.., ou seja, 

Tabela 4.10: Tabela de contingência com  I linhas e J colunas

Fonte: Autora (2015).

Variáveis dicotômicas são variáveis qualitativas que podem assumir apenas 
duas respostas possíveis. Respostas do tipo sim / não, contaminado / não 
contaminado, óbito / vivo.
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Vamos apresentar, neste material, alguns testes alternativos utilizados em tabelas 
de contingência para verificar evidências estatísticas.

Teste χ2  de Pearson 

O teste χ2  de Pearson, ou simplesmente teste qui-quadrado, é um dos testes 
mais utilizados em tabelas de contingência e testa a hipótese de que duas variáveis 
categóricas sejam independentes.

Para a realização do teste qui-quadrado, é necessário estabelecer o nível de 
significância ( α ) que se deseja trabalhar e a hipótese nula (H

0
 ) de que as variáveis 

são independentes, isto é, de que não existe associação entre as variáveis analisadas.

A estatística qui-quadrado analisa as diferenças existentes entre os valores 
observados e os esperados, supondo que a hipótese H

0
 seja verdadeira. Isto é, 

determina se os desvios entre as contagens observadas e esperadas são muito 
grandes para serem atribuídas ao acaso. Considerando os valores observados 
como O

ij
=n

ij
, e os valores esperado dados por:

A estatística do teste é calculada da seguinte forma:

A distribuição de probabilidade da χ2
cal

   segue uma distribuição qui-quadrado com 
(I-1)·(J-1) graus de liberdade. No caso da tabela 2 X 2, teríamos (2-1)·(2-1)=1 graus de 
liberdade.

Assim como a distribuição F utilizada na ANOVA, a χ^2 é assimétrica à direita. Uma 
tabela da distribuição χ^2 é apresentada no anexo deste material.

A regra de decisão é: rejeitamos H
0
 se χ2

cal
>χ^2

((I-1)(J-1),1-α) 
, conforme mostra a 

Figura 4.5.
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Fonte: Autora (2015).

Figura 4.5: Comparação entre os valores de  
X2

cal 
e X2

tab
 para rejeição de H

0

Para a aplicação da teoria do Teste Qui-Quadrado, vamos supor um experimento:

Exemplo 2: O proprietário de um viveiro de flores deseja verificar a eficiência 
da aplicação de um determinado composto químico na aceleração da floração 
de crisântemos. Para tal conclusão, optou por testar a hipótese de independência 
entre as variáveis. Para a realização do experimento, mudas de Chrysanthemum 
leucanthemum foram submetidas a aplicações semanais do determinado composto. 
Ao final do experimento, observou-se o número de plantas que apresentaram floração 
antes do período esperado. Os resultados são apresentados na Tabela 4.11:

Por que será que os valores esperados são dados pela fórmula Por que será que os valores esperados são dados pela fórmula 
?
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Fonte: Autora (2015).

Tabela 4.11: Eficiência da aplicação de composto químico na aceleração 
da floração de Chrysanthemum leucanthemum

As hipóteses a serem testadas são:

Pela tabela da distribuição χ^2, considerando α=5%, e (2-1)·(2-1)=1 grau de 
liberdade, temos que χ2

(1 ,   0,95)
=3,84.

Rejeitamos H
0
 se χ2

cal
>χ2

((I-1)(J-1),1-α) 
, isto é, se χ2

cal
>3,84.

Para encontrar o valor do χ2
_cal

, pode-se construir uma tabela com os valores O
ij
, 

E
ij
 e O

ij
2⁄E

ij
 , conforme Tabela 4.12. 

Fonte: Autora (2015).

Tabela 4.12: Valores calculados para o Exemplo 2
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Temos, então, que χ2
cal

=48,93>3,84; logo, rejeitamos H
0
. Isto é, a aplicação do 

composto químico e a aceleração da floração são dependentes, ou ainda, a aceleração 
da floração de Chrysanthemum leucanthemum é influenciada pela aplicação do 
composto químico analisado.

Existem outros testes utilizados em tabelas de contingência.
Teste exato de Fisher: assim como Teste x2  de Pearson, testa a hipótese 
de que duas variáveis são independentes. É utilizado quando o Teste 
x2 não é indicado, isto é, quando se está trabalhando com amostras 
pequenas ou quando as frequências marginais são pequenas.
Teste de proporções: testa a hipótese de que, nas populações, as 
proporções são iguais. É utilizado em ensaios prospectivos, em que 
o objetivo é verificar se determinada característica predispõe a um 
determinado desfecho. Muito utilizado em ensaios clínicos para 
identificar se o sedentarismo implica em sobrepeso, por exemplo. 
Teste de McNemar: utilizado quando objetiva-se verificar a resposta de 
determinado grupo de indivíduos a um tratamento ou procedimento. Os 
resultados obtidos serão provenientes de um mesmo grupo.

1. A partir das informações apresentadas na tabela abaixo, teste 
hipóteses de que a presença de aberração cromossômica no 
feto independe da faixa de idade da gestante. Considere α=5%.

Fonte: Milunski e Atkins (1977).
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2.  Com base nos dados apresentados na tabela abaixo, teste 
a hipótese de que a incidência de câncer de colo uterino 
independe do consumo de cigarros. Considere α=10%.

Fonte: Pagano e Gauvreau (2004).
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Seção 4

Testes não paramétricos

Nesta unidade e na unidade 4.3 deste material, foram apresentados diferentes 
testes estatísticos utilizados para identificar características e testar hipóteses a respeito 
de parâmetros de interesse. Todos eles exigiam que algumas pressuposições fossem 
assumidas. População normalmente distribuída, amostras aleatórias e igualdade de 
variâncias eram algumas dessas suposições. Esse conjunto de métodos é classificado 
como técnicas paramétricas.

Porém, em alguns casos, não conhecemos algumas características da população 
em que se deseja trabalhar e, por isso, não é possível fazermos nenhuma das suposições 
apresentadas anteriormente. Nesses casos, é necessária a utilização de técnicas não 
paramétricas, também conhecidas como testes de distribuições livres.

Testes não paramétricos são utilizados de forma mais livre, pois não exigem 
informações sobre a procedência das amostras, podendo ainda aplicá-los para os 
casos em que as pressuposições sejam satisfeitas. Nesses casos, porém, são menos 
poderosos que os testes paramétricos, exigindo uma amostra de tamanho maior para 
fornecer evidências suficientes de rejeição da hipótese em estudo. Outras vantagens 
é que podem ser realizados de forma relativamente rápida para pequenas amostras e 
podem ser utilizados para dados ordinais.

O poder de um teste estatístico é definido como a probabilidade de se 
rejeitar a hipótese H0  , quando esta é de fato falsa.
O poder do teste está sujeito a fatores como o nível de significância 
adotado, a variabilidade da população e o tamanho da amostra. 
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Testes não paramétricos seguem os mesmos procedimentos que os vistos para 
teste paramétricos. A partir de uma amostra aleatória da população de interesse, 
calcula-se a estatística do teste escolhido e verifica-se se a hipótese testada é rejeitada 
ou não. 

Serão apresentados, a seguir, exemplos práticos, utilizando alguns testes não 
paramétricos.

Teste do sinal

O teste do sinal pode ser usado para comparar duas amostras provenientes de 
duas populações não independentes. Aplicável para casos em que o pesquisador 
deseja determinar se duas condições ou grupos são diferentes. O teste não analisa 
os dois grupos individualmente, mas baseia-se na diferença entre os valores 
de cada par. Para a aplicação desse teste, assume-se a hipótese nula de que a 
diferença mediana entre as populações originais é igual a zero.

Pagano e Gauvreau (2004) apresentam um exemplo em que é interesse 
identificar a quantidade de energia que é gasta pelos pacientes com a doença 
congênita fibrose cística. Os gastos de energia, quando em repouso, de dois grupos 
de pessoas, saudáveis e acometidos pela doença, foram avaliados aos pares. A 
hipótese nula assumida no experimento é de que a diferença mediana é igual a 
zero. Para um teste bilateral, a hipótese alternativa é que a diferença mediana não 
seja zero.

Os dados observados são apresentados na Tabela 4.13, juntamente com a 
diferença entre os pares e o sinal desta diferença. Recebe sinal positivo (+) se a 
diferença for maior que 0 e negativo (-) para diferenças menores que zero. Dados 
com diferenças exatamente iguais a zero não fornecem informações sobre qual 
dos pares apresentou maior gasto de energia e por isso foram desconsiderados da 
análise. Nesses casos, o tamanho n da amostra deve ser corrigido.

Quais tipos de testes, paramétricos ou não paramétricos 
você acredita serem mais utilizados? Será que essa resposta 
é a mesma para todas as áreas?
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Tabela 4.13: Gastos de energia em repouso (REE) para pacientes com fibrose 
cística e para indivíduos saudáveis

Fonte: Pagano e Gauvreau (2004, p. 270). 

Verifica-se o número (D) de sinais positivos encontrados. Para a hipótese de que 
as diferenças medianas são iguais a zero, o número de sinais positivos e negativos 
deveria ser aproximadamente igual. Equivalentemente, a probabilidade de se obter 
uma diferença positiva é a mesma para a de se obter uma diferença negativa, 
1⁄2. Logo, o número de sinais positivos segue uma distribuição binomial com 
parâmetros n e p. Portanto, o número médio de sinais positivos em uma amostra 
de tamanho n é np, e o desvio padrão é  . Para os casos em que D é muito 
menor que n⁄2, rejeita-se H

0
.

A estatística para o teste é dada por:
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Sendo H
0 
verdadeira e o tamanho da amostra n relativamente grande, z

cal 
segue 

uma distribuição aproximadamente normal com média zero e desvio padrão 1.

Para os dados do exemplo de Pagano e Gauvreau (2004), D=11 sinais positivos, 
logo:

O valor crítico de z
tab 

para α=5% é 1,96. Como z
cal

>z
tab

, rejeitamos a hipótese 
nula e concluímos que a diferença mediana entre os pares não é igual a zero. 
Como a maioria das diferenças é positiva, pode-se concluir que o gasto de energia 
em repouso é mais alto entre as pessoas com fibrose cística do que entre os 
indivíduos saudáveis.

Teste Kruskal-Wallis

O teste de Kruskal-Wallis é utilizado para testar a hipótese de que três ou mais 
populações apresentam a mesma distribuição. É uma alternativa para a análise de 
variância quando os pressupostos desta não forem satisfeitos. Sua utilização deve 
ser moderada por ser um teste de menor poder que a ANOVA.

Supondo as hipóteses

Considerando k grupos analisados, sendo que o número de casos em cada 
grupo é dado por n

1
,n

2
,…,n

k
=N , sendo N o número total de observações, os passos 

para a realização do Teste de Kruskal-Wallis são:

Ordenam-se as observações em ordem crescente, atribuindo a cada uma delas 
um posto (1 para a menor, 2 para a próxima, e assim por diante, até N para a maior), 
sem perder a identificação do grupo ao qual cada valor observado pertence.

Calcula-se a soma dos postos das observações, R
i
, para cada grupo, isto é, 

i=1,2,…k. Sendo H
0
 falsa, espera-se que esses valores sejam muito diferentes.

Calcula-se a estatística:
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Sendo H_0 verdadeira, H tem, aproximadamente, distribuição χ^2 com k-1 
graus de liberdade para amostras com um número alto de observações. 

Rejeita-se H
0 
se H>χ2

((1-α) ; (k-1) )
. 

Para aplicarmos o Teste de Kruskal-Wallis, vamos considerar um exemplo de 
um experimento agrícola para avaliar o rendimento de culturas divididas em quatro 
grupos diferentes. Os tratamentos estão numerados como I, II e III. É interesse do 
pesquisador avaliar se os dados provêm de distribuições igualmente distribuídas. 
Os dados observados estão apresentados na Tabela 4.14.

Tabela 4.14 Rendimento de culturas considerando 3 tratamentos e respectivos postos para 
teste de Kruskal-Wallis

Fonte: Autora (2015).

Para casos em que apenas três grupos são comparados e esses 
apresentam cinco ou menos observações, o Teste de Kruskal-Wallis não 
é indicado, pois a estatística H não se aproxima de uma distribuição χ2 
de forma satisfatória. Para esses casos, outros valores críticos para H 
segundo uma tabela de Kruskal-Wallis devem ser utilizados. 
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Considerando α=5%, o valor crítico para χ2
( 0,95; (2) )

=5,99. Como 6,74>5,99 rejeita- 
-se H

0
. Logo, podemos concluir que pelo menos uma das amostras provém de 

uma população diferente das demais.

Em caso de empates, a estatística H precisa de uma correção. Quanto menor for 
a amostra e quanto maior for o número de empates, mais necessária é a correção.

O cálculo de H, com a correção para empates, é dada por:

Sendo t
j 
o tamanho do grupo de elementos repetidos e j e g o número de 

grupos.

Existem ainda diversos outros testes não paramétricos. Teste de Friedman, 
teste de Wilcoxon pareado, coeficiente de Spearman para correlação 
e teste de Wilcoxon-Mann-Whitney são alguns dos testes utilizados 
quando não se pode fazer suposições sobre a população de interesse.

1. Em um experimento para analisar os efeitos de transmissão 
da circulação fetal para o pós-natal entre bebês prematuros, 
registrou-se a taxa respiratória de 14 recém-nascidos saudáveis. 
As medições foram realizadas com 15 e 25 dias de nascidos. 
Avalie a hipótese nula de que a diferença mediana nas taxas 
respiratórias para os dois momentos é igual a 0. Considere 
α=5%.
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Fonte: Pagano e Gauvreau (2004. p. 282)

2. Utilize o teste de Kruskal-Wallis para testar a hipótese de 
que as 10 linhagens de feijão analisadas no experimento do 
exercício 1 da seção 1 provêm de populações com mesma 
distribuição. Considere α=1%.

Depois de estudar as unidades 4.3 e 4.4, você já possui conhecimentos 
sobre diversos testes estatísticos e já é capaz de realizar uma análise 
estatística. Uma dúvida que pode surgir agora é: qual teste devo utilizar? 
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Essa pergunta intimida muitos pesquisadores. São tantas opções que 
você pode acabar se perdendo na hora da escolha. No texto disponível 
no link abaixo, o autor aponta alguns pontos que devem ser levados em 
consideração na hora da escolha do teste estatístico:
Disponível em: <https://marcoarmello.wordpress.com/2012/05/17/
qualteste/>. Acesso em: 5 nov. 2015.

Nesta unidade, você aprendeu:

• É a partir de experimentos estatísticos que resultados são 
obtidos e decisões são tomadas.

• A experimentação tem por objetivo o estudo de 
experimentos, desde seu planejamento, passando pela 
execução, coleta e análise de dados, até a interpretação 
dos resultados obtidos.

• Experimento é um planejamento que segue determinados 
princípios básicos, no qual se faz a comparação dos efeitos 
de interesse.

• Tratamentos são os elementos, ou métodos, cujos efeitos 
se desejam conhecer.

• Unidade experimental ou parcela é cada área ou indivíduo 
que receberá o tratamento de interesse.

• Delineamento experimental é a maneira como os 
tratamentos serão organizados nas parcelas.

• DIC e DBC são exemplos de delineamentos.

• Os princípios básicos da experimentação são: repetição, 
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casualização e controle local.

• Experimentos fatoriais não são um delineamento 
experimental e sim um esquema de arranjo de tratamentos.

• Para comparações entre três ou mais médias, o 
procedimento mais apropriado é a análise de variância, ou 
simplesmente ANOVA.

•  Para a aplicação da análise de variância, as pressuposições de 
aditividade, independência, normalidade e homocedasticidade 
devem ser satisfeitas.

• O teste de Tukey é um dos métodos para comparação 
múltipla que podem ser utilizados para os casos de a 
ANOVA ser significativa.

• O coeficiente de variação é uma medida utilizada para 
verificar a precisão de experimentos.

• Dados nominais organizados em tabelas de contingência 
podem ser analisados de forma alternativa aos testes de 
hipóteses aprendidos na unidade 2.

• O teste χ2  de Pearson é utilizado em tabelas de 
contingência para testar a hipótese de que duas variáveis 
categóricas sejam independentes.

• Testes não paramétricos são utilizados quando não 
é possível fazer suposições a respeito da população de 
interesse.

• O teste do sinal é um teste não paramétrico utilizado para 
comparar duas amostras provenientes de populações não 
independentes e identifica se duas condições ou grupos 
são diferentes.

O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico utilizado 
para testar a hipótese de que três ou mais populações 
apresentam a mesma distribuição, sendo uma alternativa 
para a análise de variância quando os pressupostos dessa não 
forem satisfeitos.
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Nesta unidade, foram apresentados os procedimentos para a 
realização de um experimento, desde seu planejamento até a 
aplicação de testes para tomadas de decisões. Esses conceitos 
são importantes para que as informações provenientes 
das amostras analisadas proporcionem dados precisos. 
Foram apresentados, também, novos testes estatísticos para 
identificação de características e tomadas de decisões a serem 
aplicadas depois da realização de um experimento.

É importante que você faça uso dos materiais sugeridos nos 
“Saiba mais” para que sua aprendizagem seja completa e que 
não restem dúvidas sobre o conteúdo. A bibliografia também 
apresenta um bom material para pesquisas e grande número 
de exercícios, o que é fundamental para a fixação do conteúdo 
aqui abordado.

1. (PAGANO; GAUVREAU, 2004) Parte dos dados do 
número de perfilhos (dados médios por plantas) de 8 
linhagens de arroz, avaliadas n delineamento em blocos 
casualizados com 4 repetições, é apresentada a seguir, 
na tabela abaixo. Faça a análise de variância e interprete 
os resultados obtidos. Considere α=5%.

         Fonte: Pagano e Gauvreau (2004. p. 67)
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2. A partir dos dados do exercício 1, encontre o coeficiente 
de variação e aplique o teste de Tukey para identificar as 
diferenças entre as linhagens de arroz.

4.  A partir dos dados do exercício 3, encontre o 
coeficiente de variação e aplique o teste de Tukey para 
identificar as diferenças na eficiência dos tratamentos 
utilizados.

3. Em um experimento para comparar a eficiência de 
diferentes métodos no tratamento contra a dor produzido 
por uma intervenção cirúrgica, foram avaliados 4 grupos 
distintos, somando-se 28 pacientes. O primeiro grupo 
foi tratado com placebo e, os demais, com dois tipos 
de analgésicos (A e B) e acupuntura. Foram registrados 
os tempos para a remissão da dor, apresentados na 
tabela abaixo. Sabendo que o pesquisador utilizou 
análise de variância para testar a hipótese de interesse 
e considerando α=1%, que conclusões o pesquisador 
poderá tirar do experimento? 

Fonte: Adaptado de Díaz e López (2007. p. 245)
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5.  Com base nos dados apresentados na tabela abaixo, 
teste, ao nível de significância de 5%, há hipóteses de 
que a proporção de pessoas com Rh- não depende da 
origem.

Fonte: O autor (2015).
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Tabela I: Distribuição Normal Padrão Acumulada

Fornece Φ(z) = P(-∞ < Z < z), para todo z, de 0,01 em 0,01, desde z = 0,00 até 
z = 3,59

A distribuição de Z é Normal(0;1)

z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852

0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767

2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890

Apêndice
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Obs.: Se z < 0, então Φ(z) = P(−∞ < Z < z) = 1 − Φ(−z).

Tabela II: Distribuição t de Student

Fornece o quantil tp em função do no de g.l. ν (linha) e de p = P(T≤tp) (coluna) 
T tem distribuição t  de Student com  ν   g.l.

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964

2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974

2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986

3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990

3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993

3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995

3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997

3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998

3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998

ν \ p 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,975 0,98 0,99 0,995

1 0,325 0,727 1,376 3,078 6,314 12,706 15,895 31,821 63,657

2 0,289 0,617 1,061 1,886 2,920 4,303 4,849 6,965 9,925

3 0,277 0,584 0,978 1,638 2,353 3,182 3,482 4,541 5,841

4 0,271 0,569 0,941 1,533 2,132 2,776 2,999 3,747 4,604

5 0,267 0,559 0,920 1,476 2,015 2,571 2,757 3,365 4,032

6 0,265 0,553 0,906 1,440 1,943 2,447 2,612 3,143 3,707

7 0,263 0,549 0,896 1,415 1,895 2,365 2,517 2,998 3,499

8 0,262 0,546 0,889 1,397 1,860 2,306 2,449 2,896 3,355

9 0,261 0,543 0,883 1,383 1,833 2,262 2,398 2,821 3,250

10 0,260 0,542 0,879 1,372 1,812 2,228 2,359 2,764 3,169

11 0,260 0,540 0,876 1,363 1,796 2,201 2,328 2,718 3,106
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12 0,259 0,539 0,873 1,356 1,782 2,179 2,303 2,681 3,055

13 0,259 0,538 0,870 1,350 1,771 2,160 2,282 2,650 3,012

14 0,258 0,537 0,868 1,345 1,761 2,145 2,264 2,624 2,977

15 0,258 0,536 0,866 1,341 1,753 2,131 2,249 2,602 2,947

16 0,258 0,535 0,865 1,337 1,746 2,120 2,235 2,583 2,921

17 0,257 0,534 0,863 1,333 1,740 2,110 2,224 2,567 2,898

18 0,257 0,534 0,862 1,330 1,734 2,101 2,214 2,552 2,878

19 0,257 0,533 0,861 1,328 1,729 2,093 2,205 2,539 2,861

20 0,257 0,533 0,860 1,325 1,725 2,086 2,197 2,528 2,845

21 0,257 0,532 0,859 1,323 1,721 2,080 2,189 2,518 2,831

22 0,256 0,532 0,858 1,321 1,717 2,074 2,183 2,508 2,819

23 0,256 0,532 0,858 1,319 1,714 2,069 2,177 2,500 2,807

24 0,256 0,531 0,857 1,318 1,711 2,064 2,172 2,492 2,797

25 0,256 0,531 0,856 1,316 1,708 2,060 2,167 2,485 2,787

26 0,256 0,531 0,856 1,315 1,706 2,056 2,162 2,479 2,779

27 0,256 0,531 0,855 1,314 1,703 2,052 2,158 2,473 2,771

28 0,256 0,530 0,855 1,313 1,701 2,048 2,154 2,467 2,763

29 0,256 0,530 0,854 1,311 1,699 2,045 2,150 2,462 2,756

30 0,256 0,530 0,854 1,310 1,697 2,042 2,147 2,457 2,750

40 0,255 0,529 0,851 1,303 1,684 2,021 2,123 2,423 2,704

60 0,254 0,527 0,848 1,296 1,671 2,000 2,099 2,390 2,660

120 0,254 0,526 0,845 1,289 1,658 1,980 2,076 2,358 2,617

 ∞   0,253   0,524   0,842   1,282   1,645   1,960 2,054 2,326 2,576

Tabela III: Distribuição F de Fischer-Snedecor

Fornece os quantis F0,95 (em cima) e F0,99 (em baixo) em função do no de g.l. 
numerador  ν1  (coluna) e do no de g.l. denominador  ν 2 (linha)  F tem distribuição  
F com ν1 g.l. no numerador e ν 2 g.l. no denominador . P(F < F0,95) = 0,95 e P(F 
< F0,99) = 0,99
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ν2\ν1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88

4052,18 4999,50 5403,35 5624,58 5763,65 5858,99 5928,36 5981,07

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37

98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85

34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04

21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82

16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15

13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73

12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44

11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23

10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07

10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45

8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18

7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10

7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82

120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02

6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66

∞ 3,84 3,00 2,61 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94

6,64 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51
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9 10 20 40 60 120 ∞

240,54 241,88 248,01 251,14 252,20 253,25 254,31

6022,47 6055,85 6208,73 6286,78 6313,03 6339,39 6365,76

19,38 19,40 19,45 19,47 19,48 19,49 19,50

99,39 99,40 99,45 99,47 99,48 99,49 99,50

8,81 8,79 8,66 8,59 8,57 8,55 8,53

27,35 27,23 26,69 26,41 26,32 26,22 26,13

6,00 5,96 5,80 5,72 5,69 5,66 5,63

14,66 14,55 14,02 13,75 13,65 13,56 13,46

4,77 4,74 4,56 4,46 4,43 4,40 4,37

10,16 10,05 9,55 9,29 9,20 9,11 9,02

4,10 4,06 3,87 3,77 3,74 3,70 3,67

7,98 7,87 7,40 7,14 7,06 6,97 6,88

3,68 3,64 3,44 3,34 3,30 3,27 3,23

6,72 6,62 6,16 5,91 5,82 5,74 5,65

3,39 3,35 3,15 3,04 3,01 2,97 2,93

5,91 5,81 5,36 5,12 5,03 4,95 4,86

3,18 3,14 2,94 2,83 2,79 2,75 2,71

5,35 5,26 4,81 4,57 4,48 4,40 4,31

3,02 2,98 2,77 2,66 2,62 2,58 2,54

4,94 4,85 4,41 4,17 4,08 4,00 3,91

2,39 2,35 2,12 1,99 1,95 1,90 1,84

3,46 3,37 2,94 2,69 2,61 2,52 2,42

2,12 2,08 1,84 1,69 1,64 1,58 1,51

2,89 2,80 2,37 2,11 2,02 1,92 1,81

2,04 1,99 1,75 1,59 1,53 1,47 1,39

2,72 2,63 2,20 1,94 1,84 1,73 1,60

1,96 1,91 1,66 1,50 1,43 1,35 1,25

2,56 2,47 2,03 1,76 1,66 1,53 1,38

1,88 1,83 1,57 1,39 1,32 1,22 1,02

2,41 2,32 1,88 1,59 1,47 1,33 1,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

40

60

120

∞

ν2\ν1

Obs.: O quantil F
p
 correspondente a ν

1
 g.l. no numerador e ν

2
 g.l. no denominador 

coincide com o inverso do quantil F
1-p

 correspondente a ν
2
 g.l. no numerador e ν

1
 

g.l. no denominador.

Tabela IV: Distribuição Qui-Quadrado

Fornece o quantil χ2  em função do no de g.l. ν (linha) e de p = P(χ 2  < χ 2 ) 
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(coluna).    χ2 tem distribuição qui-quadrado com ν g.l.

ν \ p 0,005 0,010 0,025 0,050 0,100 0,250 0,500

1 0,000 0,000 0,001 0,004 0,016 0,102 0,455

2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 1,386

3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 2,366

4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 3,357

5 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 2,675 4,351

6 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 3,455 5,348

7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346

8 1,344 1,646 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344

9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 8,343

10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 9,342

11 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 7,584 10,341

12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 11,340

13 3,565 4,107 5,009 5,892 7,042 9,299 12,340

14 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 10,165 13,339

15 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 11,037 14,339

16 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 11,912 15,338

17 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 12,792 16,338

18 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 13,675 17,338

19 6,844 7,633 8,907 10,117 11,651 14,562 18,338

20 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 15,452 19,337

21 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 16,344 20,337

22 8,643 9,542 10,982 12,338 14,041 17,240 21,337

23 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 18,137 22,337

24 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 19,037 23,337

25 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 19,939 24,337

26 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 20,843 25,336

27 11,808 12,879 14,573 16,151 18,114 21,749 26,336

28 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 22,657 27,336

29 13,121 14,256 16,047 17,708 19,768 23,567 28,336

30 13,787 14,953 16,791 18,493 20,599 24,478 29,336

40 20,707 22,164 24,433 26,509 29,051 33,660 39,335

50 27,991 29,707 32,357 34,764 37,689 42,942 49,335

60 35,534 37,485 40,482 43,188 46,459 52,294 59,335

70 43,275 45,442 48,758 51,739 55,329 61,698 69,334

80 51,172 53,540 57,153 60,391 64,278 71,145 79,334

90 59,196 61,754 65,647 69,126 73,291 80,625 89,334

100 67,328 70,065 74,222 77,929 82,358 90,133 99,334
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0,750 0,900 0,950 0,975 0,990 0,995

1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879

2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597

4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838

5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860

6,626 9,236 11,070 12,833 15,086 16,750

7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548

9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278

10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955

11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589

12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188

13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757

14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,300

15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819

17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319

18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801

19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267

20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718

21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156

22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582

23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997

24,935 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401

26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796

27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181

28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559

29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928

30,435 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290

31,528 36,741 40,113 43,195 46,963 49,645

32,620 37,916 41,337 44,461 48,278 50,993

33,711 39,087 42,557 45,722 49,588 52,336

34,800 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672

45,616 51,805 55,758 59,342 63,691 66,766

56,334 63,167 67,505 71,420 76,154 79,490

66,981 74,397 79,082 83,298 88,379 91,952

77,577 85,527 90,531 95,023 100,425 104,215

88,130 96,578 101,879 106,629 112,329 116,321

98,650 107,565 113,145 118,136 124,116 128,299

109,141 118,498 124,342 129,561 135,807 140,169

ν \ p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

40

50

60

70

80

90

100
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Tabela V: Teste de Tukey para α=5%.

GL Número de grupos no tratamento

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 3,64 4,60 5,22 5,67 6,03 6,33 6,58 6,80 6,99

6 3,46 4,34 4,90 5,30 5,63 5,90 6,12 6,32 6,49

7 3,34 4,16 4,68 5,06 5,36 5,61 5,82 6,00 6,16

8 3,26 4,04 4,53 4,89 5,17 5,40 5,60 5,77 5,92

9 3,20 3,95 4,41 4,76 5,02 5,24 5,43 5,59 5,74

10 3,15 3,88 4,33 4,65 4,91 5,12 5,30 5,46 5,60

11 3,11 3,82 4,26 4,57 4,82 5,03 5,20 5,35 5,49

12 3,08 3,77 4,20 4,51 4,75 4,95 5,12 5,27 5,39

13 3,06 3,73 4,15 4,45 4,69 4,88 5,05 5,19 5,32

14 3,03 3,70 4,11 4,41 4,64 4,83 4,99 5,13 5,25

15 3,01 3,67 4,08 4,37 4,59 4,78 4,94 5,08 5,20

16 3,00 3,65 4,05 4,33 4,56 4,74 4,90 5,03 5,15

17 2,98 3,63 4,02 4,30 4,52 4,70 4,86 4,99 5,11

18 2,97 3,61 4,00 4,28 4,49 4,67 4,82 4,96 5,07

19 2,96 3,59 3,98 4,25 4,47 4,65 4,79 4,92 5,04

20 2,95 3,58 3,96 4,23 4,45 4,62 4,77 4,90 5,01

24 2,92 3,53 3,90 4,17 4,37 4,54 4,68 4,81 4,92

30 2,89 3,49 3,85 4,10 4,30 4,46 4,60 4,72 4,82

40 2,86 3,44 3,79 4,04 4,23 4,39 4,52 4,63 4,73

120 2,80 3,36 3,68 3,92 4,10 4,24 4,36 4,47 4,56

>120 2,77 3,31 3,63 3,86 4,03 4,17 4,29 4,39 4,47
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