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A estatística é uma ciência
que se dedica à coleta, análise e
interpretação de dados. Preocupa-
se com os métodos de recolha,
organização, resumo, apresentação
e interpretação dos dados, assim
como tirar conclusões sobre as
características das fontes donde
estes foram retirados, para melhor
compreender as situações.

Estatística

Conjunto de elementos que têm em
comum a característica que está
sendo investigada em uma pesquisa.

População Estatística

Parte que 
representa, em 
quantidade e 
qualidade, da 
população.

Amostra (n)
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Estatística

• Termos Estatísticos

• Tabelas de Distribuição de Frequências

• Gráficos Estatísticos
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Estatística
Termos Estatísticos

Variável: é o objeto de estudo (ou item investigado) de uma
pesquisa.

As variáveis classificam-se em:

▪ Quantitativas: são aquelas que apresentam números
como resposta.

Exemplos: quantidade de filhos, altura, renda etc.)

▪ Qualitativas: são aquelas que apresentam como resposta
uma característica ou preferência do entrevistado.

Exemplos: cor, nome do candidato em que o entrevistado
vai votar nas próximas eleições etc.)
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Estatística
Termos Estatísticos

Tabelas de frequência: são tabelas que organizam e
resumem o conjunto de dados coletados em uma pesquisa.

Em uma tabela de frequências geralmente constam a:

▪ frequência absoluta (f): que corresponde ao número de
vezes que cada valor da variável aparece nos dados
obtidos;

▪ frequência relativa (fr): que é a razão entre a frequência
absoluta e o número total de dados disponíveis. A
frequência relativa pode ser expressa também na forma
de porcentagem.
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Estatística
Termos Estatísticos

Qual a sua fruta preferida?

Banana Banana Laranja Laranja Abacaxi

Banana Banana Laranja Uva Abacaxi

Banana Banana Laranja Uva Mamão

Banana Manga Laranja Uva Mamão

Banana Manga Laranja Uva Mamão

Banana Manga Laranja Uva Mamão

Banana Manga Laranja Uva Pera

Banana Laranja Laranja Abacaxi Pera

Fruta
Freq. 

Absoluta
Freq. Relativa

Banana 11 11/40 27,5%

Manga 4 4/40 10%

Laranja 10 10/40 25%

Uva 6 6/40 15%

Abacaxi 3 3/40 7,5%

Mamão 4 4/40 10%

Pera 2 2/40 5%

Total 40 1 100%
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Estatística
Termos Estatísticos

Classes (ou intervalos) de valores: são
intervalos reais usados para agrupar os
valores de uma variável quantitativa, quando
estes são demasiadamente diversificados,
não havendo praticamente repetição de
valores.

▪ Por exemplo, nas pesquisas sobre renda
mensal, é comum apresentar os
resultados em classes de valores.

▪ Em geral, usamos a notação a |-- b para
representar o intervalo real [a, b[, cuja
amplitude é b – a.

Salário 
Mínimo

(R$)

Freq. 
Absoluta

Freq. Relativa

1 |-- 3 3 3/20 15%

3 |-- 6 4 4/20 20%

6 |-- 9 9 9/20 45%

9 |-- 12 2 2/20 10%

Mais de 12 2 2/20 10%

Total 20 1 100%
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Estatística
Gráficos Estatísticos

• Representações gráficas: o uso de

gráficos é um importante recurso

usado em diversas mídias (jornais,

revistas, internet etc.) para

representar um conjunto de dados.

• Entre as vantagens do uso de

gráficos estão a rapidez da

absorção de informações por parte

do leitor, além de seu forte apelo

visual e estético.



9

Estatística
Gráficos Estatísticos

• Gráfico de barras: podemos ter
o gráfico de barras verticais e
também o gráfico de barras
horizontais.

O gráfico de barras verticais ao lado 
mostra a evolução da corrente do 

comércio no Brasil, de 2006 a 2015, 
considerando os 5 primeiros meses 

de cada ano. A corrente do 
comércio é a soma das exportações 

e importações brasileiras, 
considerando um dado período.
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Estatística
Gráficos Estatísticos

O gráfico de barras 
horizontais ao lado mostra, 

para alguns itens, o 
percentual de vendas (em 

relação ao total de vendas do 
item) representado por 

marcas próprias de grandes 
supermercados no Brasil.
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Estatística
Gráficos Estatísticos

• Gráfico de linhas: O gráfico de
linhas é muito usado para
representar valores de uma
variável no decorrer de um
intervalo de tempo.

No gráfico ao lado está 
representada a variação do preço 

do quilograma da carne no 
período de janeiro de 2010 a 

fevereiro de 2015.
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Estatística
Gráficos Estatísticos

• Gráfico de Setores: É um tipo de
gráfico que apresenta um círculo
dividido em setores.

• O ângulo central de cada setor é

dado por:
360°∙𝑓

𝑓𝑟
.

No exemplo ao lado, temos o 
perfil brasileiro (brancos, pretos, 

amarelos, indígenas e pardos) 
segundo o último Censo, 

realizado em 2010.
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Estatística
Gráficos Estatísticos

• Pictograma: Nos pictogramas são usadas imagens que guardam relação com o
assunto exposto. É uma forma de comunicar informações que desperta a atenção e
a curiosidade do leitor.

No gráfico seguinte foram usadas imagens de carros para representar o aumento de 
vendas em quatro meses consecutivos de um automóvel recém-lançado no mercado.
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Estatística
Gráficos Estatísticos

• Histograma: É uma representação gráfica semelhante ao
gráfico de barras, mas é usada quando se quer
representar valores de uma variável agrupados em
intervalos.

Você se lembra do significado do 
IDH? 
Ele é o Índice de Desenvolvimento 
Humano, que mede o bem-estar da 
população com base em expectativa 
de vida, escolaridade e PIB per 
capita. 
O IDH varia entre 0 e 1; quanto 
maior o seu valor, melhor a 
qualidade de vida. 
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Atividade 1

Em uma pesquisa realizada com 150 trabalhadores, foram levantadas várias

informações, como o tempo (em anos) que o trabalhador está em seu emprego

atual. Os resultados estão apresentados na seguinte tabela de frequências:
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a) Qual é o valor de e + f + g?

b) Quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos no atual emprego?

c) Qual é o valor de h + k?

d) Se esse conjunto de dados fosse representado em um gráfico de setores,

qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente

aos trabalhadores com 2 anos no emprego atual?
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Atividade 2

O gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação da

administração do prefeito de uma cidade um ano após sua posse. Sabe-se que

foram ouvidas 480 pessoas.
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a) Quantas pessoas aprovam a administração do prefeito?

b) Quais as medidas dos ângulos dos setores desse gráfico?

c) Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45%

entre os que reprovam, determine a diferença entre o número de homens

que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse

prefeito.
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Atividade 1

O gráfico abaixo

apresenta o volume de

água economizado (em

L/s) pela população da

Grande São Paulo,

durante a crise hídrica

iniciada em 2014.
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a) Qual é a diferença entre o maior e o menor volume de água economizado

por mês, em L /s, no período considerado?

b) Considerando que o mês de abril tem 30 dias, determine o volume total de

água economizado em abril de 2015.

c) Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando

outro gráfico, escolhido entre os gráficos de setores ou de linhas, qual deles

melhor o representaria? Por quê?
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Estatística

• Medidas de Centralidade (Medidas de Tendência Central)

• Média

• Mediana

• Moda
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Grande  abraço 
Prof. Abraão


