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ESTATÍSTICA DESCRITIVA
Conceito geral Estatística pode ser conceituada como um 
conjunto de métodos e processos quantitativos que serve 
para estudar e medir fenômenos coletivos. “É uma coleção de 
métodos para planejar experimentos, obter dados e 
organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles 
extrair conclusões” (TRIOLA, 1999, p. 2).



FASES DO MÉTODO ESTATÍSTICO
 
✔ Coletas de dados;
✔ Críticas dos dados;
✔ Apuração dos dados;
✔ Apresentação de dados;
✔ Análise dos resultados.



ESTATÍSTICA DESCRITIVA OU DEDUTIVA 
É o ramo da estatística que tem por objetivo descrever e 
analisar fatos relacionados a determinado grupo ou 
população, sem pretender tirar conclusões de caráter mais 
genérico.

ESTATÍSTICA INDUTIVA OU INFERENCIA ESTATÍSTICA
A estatística indutiva ou inferência estatística refere-se a um 
processo de generalização a partir de amostras. Consiste em 
obter e generalizar conclusões, ou seja, inferir propriedades para 
o todo (população) com base na parte (amostra), no particular.



CONCEITOS BÁSICOS
 

POPULAÇÃO: É um conjunto de elementos portadores de, 
pelo menos, uma característica comum.
 
AMOSTRA: É qualquer subconjunto finito, representativo de 
uma população.



VARIÁVEL: 
É o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. A variável pode ser: 

QUALITATIVA OU ATRIBUTO
ex: sexo, raça, religião, escolaridade, etc. ou 

QUANTITATIVA 
Quando seus valores podem ser expressos por dados numéricos(medidas ou 
contagem). 
A variável QUANTITATIVA poderá ser CONTÍNUA, se seus valores puderem 
assumir quaisquer resultados dentro de um intervalo ou poderá ser DISCRETA, se 
os seus valores pertencerem a um conjunto enumerável. Por exemplo, a quantidade 
de alunos de um colégio constitui discreta, enquanto que o peso desses alunos 
constitui variável contínua. De modo geral as contagem dão origem a variáveis 
discretas, enquanto que as medições dão origem a variáveis contínuas.



No cálculo de probabilidades e na estatística indutiva é 
muito importante o conceito de variável aleatória e de 
experimento aleatório.

Por enquanto vamos apenas nos deter em mais dois 
conceitos importantes: Espaço-Amostra e Evento; com o 
objetivo de entendermos melhor o conceito de variável 
aleatória.

Denominamos Espaço-Amostra ao conjunto formado por 
todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou 
seja é o conjunto dos valores da variável aleatória do 
experimento. No exemplo do lançamento do dado, o 
espaço-amostra é 

= 
.



Obs: Uma variável é denominada aleatória quando ela 
só assume valores decorrentes de experimentos aleatórios. 
Um experimento é dito aleatório quando, mesmo repetido 
nas mesmas condições iniciais, pode gerar resultados 
diferentes e, se o experimento for uniforme todos os valores 
distintos da variável aparecem em quantidades iguais.

Por exemplo a variável que representa os pontos obtidos 
no lançamento de um dado (honesto) é aleatória pois os 
pontos obtidos após cada lançamento poderão ser 
diferentes, mesmo repetindo-se indefinidamente o 
experimento de lançar o dado.



Evento é qualquer subconjunto de um espaço-amostra, como 
por exemplo no nosso exemplo do lançamento de um dado, 
obter um número primo constitui um evento definido pelo 
conjunto  E =       . Deve-se ainda observar a existência dos 
eventos: nulo ou vazio e certo ou exato, que são 
representados, respectivamente, pelo conjunto vazio e pelo 
espaço-amostra. Ainda com relação ao lançamento de um 
dado, a obtenção de um número superior a 20 seria um 
exemplo de evento nulo (E=   ) e a obtenção de um número 
natural seria um exemplo de evento certo(E =     ). Eventos 
mutuamente exclusivos: Quando não puderem ocorrer na 
mesma experiência.



DESTRIBUIÇÃO DE FREQUENCIA
É um de série estatística muito especial, qualitativa ou específica, 
onde os dados estão dispostos em classes ou categorias, 
juntamente com as frequências correspondentes ( número de 
observações do dado ).
As distribuições de frequência dividem-se em dois tipos:
 
I) Tipo A ou Discreta.
Usado normalmente quando há um pequeno número de valores 
distintos da variável.
 
xi:  valores distintos da variável
fi:  Nº de repetições de cada valor, freqüência absoluta
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Notas de um turma com 30 alunos.  
Distribuição de frequência



II) Tipo B ou contínua
Usado quando há um número grande de valores distintos da 
variável.
A representação é geralmente em intervalos de classes fechados a 
esquerda e abertos a direita. 

Altura ( cm ) Nº de pessoas
150I .............154 04

154I .............158 09

158I .............162 11

162I .............166 08

166I .............170 05

170I .............174 03

∑ 40



DADOS BRUTOS: É o conjunto dos dados numéricos ainda 
não organizados. 
ROL: É o conjunto dos dados numéricos organizados 
em ordem crescente ou decrescente.
AMPLITUDE AMOSTRAL : É a diferença entre o valor máximo 
e o valor mínimo da amostra de valores população  observada.
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA: É o número de repetições de cada 
elemento da amostra.
FREQÜÊNCIA RELATIVA: É o percentual da freqüência 
absoluta em relação ao total dos elementos observados na 
amostra. 



CLASSE: intervalo de variação da variável

LIMITE DA CLASSE: São os extremos de cada classe 
(limite inferior e limite superior).

AMPLITUDE DO INTERVALO DE CLASSE: Limite 
superior menos limite inferior.

FREQÜÊNCIA ACUMULADA: Soma das freqüências de 
uma classe com as anteriores (crescente – “abaixo de”) ou 
posteriores (decrescente – “acima de”)



Característica de um distribuição contínua de frequência 
✔ Classes exaustivas: Todos os valores da variável devem estar 

inseridos em uma das classes.
✔  Classes mutuamente exclusivas: Nenhum valor deve pertencer a 

duas classes ao mesmo tempo.



MEDIDAS DE POSIÇÃO
São as estatísticas que representam uma série de dados 
orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao 
eixo horizontal do gráfico da curva de frequência. As medidas de 
posições mais importantes são média aritmética, mediana e 
moda.



1) A média das idades de um grupo de atletas é 22 
anos. Excluindo-se o mais velho deles, que tem 30 
anos, a média do novo grupo formado passa a ser 20 
anos. O número de atletas que havia no grupo antes da 
exclusão do atleta mais velho é:
(A) 8 (B) 7 (C) 6   (D) 5           (E) 4



2) O salário médio anual pago a todos os empregados 
de uma Companhia foi de R$500,00. Os salários 
médios anuais pagos aos empregados dos sexos 
masculino e feminino foram de R$520,00 e R$420,00, 
respectivamente. As porcentagens de empregados 
homens e mulheres, respectivamente, são:
(A) 65% e 35% (B) 70% e 30% (C) 75% e 25%
(D) 80% e 20% (E) 85% e 15%



Faixas de
Consumo

Freqüência
Relativa

0 - 50 kWh 8%

50 - 100 kWh 12%

100 - 150 kWh 32%

150 - 300 kWh 40%

300 - 500 kWh 8%

O enunciado a seguir refere-se às questões de nos 3
Os dados abaixo representam a distribuição de 1200 domicílios 
residenciais, por classe de consumo de energia elétrica mensal, em 
uma área de concessão da CERON, medidos em 2006. Não existem 
observações coincidentes com os extremos das classes.

3) O consumo médio mensal, em kWh, pode ser estimado, 
aproximadamente, em:

(A) 108  (B) 124    (C) 147          (D) 173       (E) 236



Classes Freqüência

  0 |--------- 
10

5

10 |--------- 
20

20

20 |--------- 
30

30

30 |--------- 
40

35

40 |--------- 
50

10

[CESGRANRIO - Estatístico PETROBRÁS-2005] O enunciado 
a seguir refere-se às questões de números 7 a 10.
A tabela apresenta uma distribuição hipotética de freqüência do 
número de anos trabalhados, em uma amostra de 100 
aposentados.



9) A média aritmética da distribuição vale, aproximadamente:
(A) 20   (B) 23,3        (C) 27,5      (D) 28,3            (E) 30



14)O histograma abaixo representa a distribuição de frequências das áreas 
cultivadas das fazendas de uma determinada região, em hectares. Não 
existem observações coincidentes com os extremos das classes. A média, 
em hectares, das áreas cultivadas, aproximadamente, é:
(A) 9 (B) 9 (C) 9    (D) 36        (E) 36 



13) (CESG/FINEP) Uma amostra aleatória de 100 famílias foi selecionada com o 
objetivo de estimar o gasto médio mensal das famílias com medicamentos. Os resultados 
amostrais estão resumidos na distribuição de frequência, a seguir, segundo as classes de 
gastos, em 10 reais. Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.

A melhor estimativa para a média aritmética, é aproximadamente,
(A) 5 reais
(B) 5,5 reais
(C) 5,8 reais 
(D) 6 reais 
(E) 50 reais



Moda 
A moda (Mo) é o valor que apresenta a maior freqüência da variável entre os valores 
observados. Para o caso de valores individuais, a moda pode ser determinada 
imediatamente observando-se o rol ou a freqüência absoluta dos dados. Por outro lado, 
em se tratando de uma distribuição de freqüência de valores agrupados em classes, 
primeiramente é necessário identificar a classe modal, aquela que apresenta a maior 
freqüência, e a seguir a moda é calculada aplicando-se uma fórmula. 

É relevante salientar que um conjunto de dados pode apresentar todos seus elementos 
com a mesma freqüência absoluta, e neste caso não existirá um valor modal, o que 
significa que a distribuição será classificada como amodal. Pode ocorrer, também, casos 
em que a seqüência de observações apresente vários elementos com freqüência iguais, 
implicando numa distribuição plurimodal. O uso da moda é mais indicado quando se 
deseja obter, rapidamente, uma medida de tendência central. Um outro aspecto que 
favorece a utilização da moda é que seu valor não é afetado pelos valores extremos do 
conjunto de dados analisado.



3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13

Dados não tabelados: o valor modal é o 
predominante na distribuição.
Exemplo: Nos valores abaixo, qual o valor 
modal?

Solução: Mo= 9





Classes Freqüência

  0 |--------- 
10

5

10 |--------- 
20

20

20 |--------- 
30

30

30 |--------- 
40

35

40 |--------- 
50

10

A tabela apresenta uma distribuição hipotética de 
freqüência do número de anos trabalhados, em uma 
amostra de 100 aposentados.
A moda da distribuição vale, aproximadamente:



Mediana 
A mediana (Md) é o valor que ocupa a posição 
central da série de observações de uma variável, 
em rol, dividindo o conjunto em duas partes iguais, 
ou seja, a quantidade de valores inferiores à 
mediana é igual à quantidade de valores 
superiores a mesma. 
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Notas de um turma com 30 alunos.  
Distribuição de frequência



Faixas de
Consumo

Freqüência
relativa

0 - 50 kWh 8%
50 - 100 kWh 12%

100 - 150 kWh 32%
150 - 300 kWh 40%
300 - 500 kWh 8%

Os dados abaixo representam a distribuição de 1200 domicílios 
residenciais, por classe de consumo de energia elétrica mensal, em 
uma área de concessão da CERON, medidos em 2006. Não existem 
observações coincidentes com os extremos das classes.

O consumo mediano mensal, em kWh, pode ser estimado, 
aproximadamente, em:
(A) 108
(B) 124
(C) 147
(D) 173
(E) 236



Idades (anos) Freqüência Acumulada
20 —| 24 20
24 —| 28 52
28 —| 32 78
32 —| 36 90
36 —| 40 100

(A) 0,80 (B) 0,75 (C) 0,70 (D) 0,65 (E) 0,60

[BNDES-2008]-Idades de pessoas de uma turma 
preparatória para um concurso e freqüências absolutas 
acumuladas. Sejam μ e md, respectivamente, a média e a 
mediana das idades. O valor de μ – md é



MEDIDAS SEPARATRIZES 
Estas medidas são valores que ocupam posições no conjunto 
de dados, em rol, dividindo-o em partes iguais e podem ser: 

Quartil: Os quartis dividem o conjunto de dados em quatro 
partes iguais.

Decil: Os decis dividem o conjunto de dados em dez partes 
iguais.

Percentil: Os percentis dividem o conjunto de dados em 
cem partes iguais. 



Faixas de Consumo Freqüência relativa

0 - 50 kWh 8%
50 - 100 kWh 12%

100 - 150 kWh 32%
150 - 300 kWh 40%
300 - 500 kWh 8%

Os dados abaixo representam a distribuição de 1200 domicílios residenciais, por classe de 
consumo de energia elétrica mensal, em uma área de concessão da CERON, medidos em 2006. 
Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.

O primeiro quartil da distribuição, em kWh, pode ser estimado, aproximadamente, em:
(A) 108
(B) 124
(C) 147
(D) 173
(E) 236

O terceiro quartil da distribuição, em kWh, pode ser estimado, aproximadamente, em:
(A) 108
(B) 124
(C) 147
(D) 173
(E) 236



Classes Freqüência
  0 |--------- 

10 5

10 |--------- 
20 20

20 |--------- 
30 30

30 |--------- 
40 35

40 |--------- 
50 10

A tabela apresenta uma distribuição hipotética de freqüência 
do número de anos trabalhados, em uma amostra de 100 
aposentados.

O primeiro quartil vale:
(A) 10
(B) 15
(C) 17,5
(D) 18,5
(E) 20



diagrama de caixa ou boxplot 
É uma ferramenta gráfica para representar a variação de dados observados de uma 
variável numérica por meio de quartis. 
Eixo horizontal/vertical representa a variável. O boxplot tem uma reta (whisker ou fio 
de bigode) que estende–se verticalmente ou horizontalmente a partir da caixa, 
indicando a variabilidade fora do quartil superior e do quartil inferior. Os valores 
atípicos ou outliers (valores discrepantes) podem ser plotados como pontos 
individuais. Em resumo, o boxplot identifica onde estão localizados 50% dos valores 
mais prováveis, a mediana e os valores extremos.

Limite inferior:   .
Limite superior:   .



Outlier, valor aberrante ou valor atípico, é uma observação que apresenta um 
grande afastamento das demais da série (que está "fora" dela), ou que é 
inconsistente. A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a 
interpretação dos resultados dos testes estatísticos aplicados às amostras.



ASSIMETRIA
O Sinal de Assimetria de uma Distribuição ou de uma Curva através:
    a) da relação entre as Medidas de Tendência Central e o Desvio-Padrão;
    b) da relação entre os Quartis e a Mediana.
 
Uma Distribuição ou uma curva é simétrica quando existe uma exata repartição de valores 
em torno do ponto central, ou seja, a média, a mediana e a moda coincidem. Os valores 
se agrupam mais acima ou mais abaixo do ponto central, e este “desvio” (ou viés) da 
simetria denomina-se assimetria.

http://www.ensinoeinformacao.com/estatstica-prob-curso-med-tend-centr-se
http://www.ensinoeinformacao.com/estat-prob-curso-med-disp-var
http://www.ensinoeinformacao.com/estatstica-prob-curso-med-tend-centr-se


COFICENTE DE ASSIMETRIA DE PEARSON
a) Diz-se que a assimetria é POSITIVA quando predominam os valores mais altos das 
OBSERVAÇÕES, isto é, a Distribuição ou Curva de Frequência tem uma “cauda” mais 
longa à direita da ordenada (frequência) máxima do que à esquerda.

http://www.ensinoeinformacao.com/estatist-prob-curso-distr-freq


b) Diz-se que a assimetria é negativa quando predominam os 
valores baixos das OBSERVAÇÕES, isto é, a Curva de Frequência tem 
uma “cauda” mais longa à esquerda da ordenada (frequência) 
máxima do que à direita.



a) 1o Coeficiente de Assimetria de PEARSON:

(1)em que, para uma Distribuição Simétrica
   
   b) 2o – Coeficiente de Assimetria de PEARSON:
É obtido substituindo o valor da Moda de PEARSON na expressão anterior (1) para evitar o emprego da 
mesma.
Assim,

 
(2)

Então,
                         
 
 
                                            
Quando os valores de “A” obtidos através de (1) e (3) variam entre ±1, então se diz que a assimetria é 
fraca e o fenômeno em estudo é considerado não muito assimétrico, podendo ser aplicado, neste caso, 
o Modelo Estatístico da Curva Normal.
 
OSERVAÇÃO: Se os valores de “A” ultrapassam os limites de ±1, isto é, A ∈ [-1,1] então a Distribuição 
terá outro tratamento

1o Coeficiente de Assimetria de PEARSON:

2o – Coeficiente de Assimetria de PEARSON:

Quando os valores de “A” variam entre ±1, então se diz que a assimetria é fraca e o 
fenômeno em estudo é considerado não muito assimétrico, podendo ser aplicado, neste 
caso, o Modelo Estatístico da Curva Normal.
 
OBSERVAÇÃO: Se os valores de “A” ultrapassam os limites de ±1, isto é, A ∈ [-1,1] então a 
Distribuição terá outro tratamento
 

http://www.ensinoeinformacao.com/pagemconstruo
http://www.ensinoeinformacao.com/pagemconstruo


Coeficiente Quartílico de Assimetria (C.Q.A.) ou Fórmula de Bowley. Nas Distribuições Simétricas, 
Desvio Quartílico Superior (Q3 – Md) é igual ao Desvio Quartílico Inferior (Md – Q1), pois estão 
equidistantes da Mediana (Md). Assim, relacionando-se o Desvio Quartílico Superior com o Inferior, 
obtém-se uma Medida de Assimetria denominada de Coeficiente Quartílico de Assimetria (C. Q. 
A.) definido por:

Coeficiente Quartílico de Assimetria (C.Q.A.) ou Fórmula de 
Bowley. 
Nas Distribuições Simétricas, Desvio Quartílico Superior (Q3 – Md) é 
igual ao Desvio Quartílico Inferior (Md – Q1), pois estão 
equidistantes da Mediana (Md). Assim, relacionando-se o Desvio 
Quartílico Superior com o Inferior, obtém-se uma Medida de 
Assimetria denominada de Coeficiente Quartílico de Assimetria    
(C. Q. A.) definido por:





O Gráfico abaixo representa o box-plot construído a 
partir dos três quartis da distribuição de uma variável 
de interesse.

A análise dos dados oferecidos pelo Gráfico permite a seguinte conclusão 
acerca de sua distribuição:
(A) A distribuição é assimétrica negativa
(B) 25% dos dados se situam entre 164 e 296.
(C) A amplitude interquartílica dos dados é 266.
(D) A mediana é superior à média.
(E) A mediana dos dados é 164. 



Diagrama de Ramo e Folhas
Um diagrama de ramo e folhas é uma maneira de representar dados 
quantitativos de forma gráfica, similar a um histograma, para 
auxiliar na visualização do formato de uma distribuição.
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