
 

Definição de Estatística 
 
 
“Estatística é a Ciência que permite obter conclusões a partir 
de dados” (Paul Velleman). 
 
Ciência que parte de perguntas e desafios do mundo real: 

 
- verificar um novo medicamento; 

- verificar a qualidade de um produto industrializado; 
- saber a opinião dos eleitores ou consumidores; 

- avaliar uma nova variedade de cultura (planta ou animal); 
 
 NÃO HÁ RESPOSTAS PERFEITAS para as perguntas e 
desafios do mundo real porque, por mais acurados que sejam os 
instrumentos de medição, SEMPRE apresentarão uma 
variabilidade. 
 
 “A Estatística estuda como controlar, minimizar e observar 
a variabilidade INEVITÁVEL em todas as medidas e observações” 
feitas sobre qualquer fenômeno. 
 
 Os dados são coletados para estudar uma ou mais 
características de uma POPULAÇÃO de interesse.  



 
 
POPULAÇÃO é o conjunto de medidas da(s) característica(s) de 
interesse em todos os elementos que a(s) apresenta(m) 

 
  



 O ideal seria pesquisar TODA a população (CENSO). Por 
razões econômicas ou práticas torna-se necessário pesquisar 
apenas uma AMOSTRA, um subconjunto finito e representativo da 
população. 
 

 

 
 
  



 AMOSTRAGEM reúne os métodos necessários para coletar 
adequadamente amostras representativas e suficientes para que os 
resultados obtidos possam ser generalizados para a população de 
interesse. 
 
POPULAÇÃO: 
-População finita 
- População infinita 
 
Censo e amostragem 
 
Amostragem é o processo de seleção de amostra(s) de uma 
população, podendo ser probabilístico ou não-probabilístico. 
 
Censo é o exame de todos os elementos que compõem uma 
população. 
 
Amostragem é mais vantajosa: 
 - População infinita; 
 - Atualização; 
 - Testes destrutivos; 
 - Confiabilidade dos dados; 
 - Tipo de informação; 
 - Operacionalidade. 
 
Censo é mais vantajoso: 
 - População pequena; 
 - Precisão; 
 - Dispõe de informação completa. 
  



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
  



 

 

 
  



 
Ilustração: 

 
  



Tamanho da amostra: 
 
População: 
Delimitação: Estudantes do Centro de XYZW da UFSC, semestre 
2012/1. 
Graduação: Cursos: A; B; C; D 
 
Tamanho: 
Graduação 

 
Cursos 

Fases  
Total 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

A 15 15 14 12 11 10 10 8 95 
B 25 25 23 20 18 15 15 12 153 
C 40 40 38 30 30 25 25 20 248 
D 40 40 38 30 30 25 25 20 248 

Total 120 120 113 92 89 75 75 60 744 
 
Amostra: 
Tamanho da amostra: 
N = 744 (tamanho da população) 
Nível de confiança: 95% (probabilidade de, em 100 amostras, 95 
amostras representarem bem a população). Valor “Normal” 
correspondente a essa probabilidade: 1,965 
Margem de erro: fixada pelo pesquisador 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

� - Qualitativas: 
• - Nominal 
• - Ordinal 
 

� - Quantitativas: 
• - Discreta 
• - Contínua 

 



 
 
Escalas de medidas 

� Escala nominal: 
� Escala ordinal: 
� Escala intervalar: 
� Escala razão: 

 

 



 

 
  



 
 

 
 

 
 
 Após a coleta dos dados, por censo ou amostragem, a 
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS permite apresentá-los e 
resumi-los de maneira que seja possível identificar padrões e 
elaborar as primeiras conclusões a respeito da população. 
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