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Introdução, objectivos e metodologia

O programa da Unidade Curricular (UC) Estatística visa fornecer aos licenciados pelo ISA os

fundamentos teóricos e a utilização de métodos em Estatística e Probabilidade aplicados no estudo e

interpretação de dados provenientes de fenómenos de interesse nas suas áreas de formação. O objectivo

da Estatística consiste em descrever, sumariar, organizar e analisar os dados que constituem uma

amostra recolhida numa dada população. Para descrever e compreender a informação contida nos

dados, a Estatística apoia-se na Teoria da Probabilidade de modo a poder realizar inferências válidas

sobre a população de onde foram retirados aqueles dados, interpretar os resultados obtidos e tomar

decisões.

Os alunos dispõem de:

• Aulas teóricas nas quais são leccionados os conceitos, de�nições e os fundamentos necessários

a uma compreensão adequada do que é proposto nesta UC. Resolvem-se ainda alguns exercícios

para ilustrar as metodologias explicadas.

• Aulas práticas

� de revisão de conceitos adquiridos em anos anteriores;

� de resolução mas principalmente correcção e interpretação dos exercícios previamente

propostos;

� de aprendizagem de utilização do software estatístico para a resolução de alguns dos

exercícios.

• Horário para esclarecimento de dúvidas a�xado na página web da UC.

Programa

I - Estatística Descritiva � análise exploratória de dados

Objectivos da Estatística Descritiva.

Noções de população, amostra, variável e dado estatístico. Tipos de dados e escalas de medida.

A- Estatística Descritiva univariada. Introdução ao software estatístico . Aplicação na

resolução de exercícios.

• Organização de dados em tabelas de frequência e representação grá�ca.

• Indicadores de localização: média, mediana, moda e quantis. A noção de outlier.

• Indicadores de dispersão: amplitude total, amplitude inter-quartis, variância e desvio padrão.

O coe�ciente de variação.

• Diagrama de extremos e quartis e caixa de bigodes (boxplot).



B- Estatística Descritiva bivariada. Resolução, discussão e interpretação de exercícios

com apoio do .

• Tabelas de contingência e diagrama de dispersão.

• Indicadores para dados bidimensionais: médias marginais, dispersões marginais, covariância

e coe�ciente de correlação.

• A regressão linear simples. Método dos mínimos quadrados. A recta de regressão dos mí-

nimos quadrados; o coe�ciente de regressão. O coe�ciente de correlação e o coe�ciente de

determinação.

II - Introdução à Teoria da Probabilidade

A- Probabilidade, probabilidade condicional e independência.

Nota: Os assuntos focados neste item constituem matéria de revisão, portanto serão tratados

apenas nas aulas práticas.

• Fenómeno aleatório, experiência aleatória, espaço de resultados, acontecimento, probabili-

dade de um acontecimento (propriedades).

• Probabilidade condicional; probabilidade composta; independência de acontecimentos.

• Teorema da probabilidade total e teorema de Bayes.

B- Variáveis aleatórias. Modelos discretos e contínuos

• O conceito de variável aleatória. Função distribuição cumulativa.

• Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função massa de probabilidade e função densidade

de probabilidade.

• Parâmetros de uma variável aleatória: valor médio, momentos, moda, mediana e quantis.

Variância e desvio padrão e suas propriedades. A função geradora de momentos e suas

propriedades.

• Vectores aleatórios discretos e contínuos. Distribuição de probabilidade e funções densidade

marginais.

• Independência de variáveis aleatórias. Covariância de duas variáveis aleatórias. Proprieda-

des.

• Principais modelos discretos: uniforme, binomial, geométrico, hipergeométrico e Poisson.

• Principais modelos contínuos: uniforme, normal e exponencial.

• O Teorema Limite Central.

III − Introdução à Inferência Estatística

• Breves noções de amostragem. Amostragem aleatória. O conceito de amostra aleatória.

• Distribuições por amostragem: as distribuições normal, qui-quadrado, t-Student e F-Snedecor.

• Estimação pontual: noção de estimador e estimativa. Propriedades dos estimadores.

• Estimação por intervalos - intervalos de con�ança para valores médios, variâncias e proporções

em populações normais.



• Testes de hipóteses.

- Hipótese nula e hipótese alternativa, erros de primeira e segunda espécie e nível de signi�cância.

Valor de prova ou p-value.

- Testes paramétricos para populações normais: teste à média e à variância populacionais, com-

paração de duas médias e de duas variâncias. Testes a proporções.

Testes paramétricos à média no caso de amostras de grande dimensão.

- Testes de ajustamento: o teste de Shapiro-Wilk e o teste do qui-quadrado.

- Resolução e discussão de exemplos com utilização do .
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