Estatística
Seja para estudar para a prova, seja apenas para compreender os dados do cotidiano ao nosso
redor, saber como e quando usar as técnicas de análise de dados e as fórmulas estatísticas será
útil. Conseguir fazer conexões entre as técnicas estatísticas e as fórmulas talvez seja ainda mais
importante. Isso desenvolve nossa confiança para resolver os problemas estatísticos e solidifica
nossas estratégias para realizar projetos estatísticos.

EXAMINANDO OS INTERVALOS DE CONFIANÇA
ESTATÍSTICOS
Em Estatística, um intervalo de confiança é um palpite calculado sobre alguma característica da
população. Um intervalo de confiança contém uma estimativa inicial mais ou menos com uma
margem de erro (a quantidade pela qual você espera que seus resultados variem, caso uma amostra
diferente seja usada). A tabela a seguir mostra as fórmulas para os componentes dos intervalos de
confiança mais comuns e as indicações para quando usá-los.
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ENTENDENDO AS FÓRMULAS PARA AS
ESTATÍSTICAS COMUNS
Após a coleta dos dados, o primeiro passo da análise é fazer algumas análises descritivas para
termos uma noção geral sobre os dados. Por exemplo

•
•
•

Onde está o centro dos dados?
Qual é a dispersão dos dados?
Qual é o nível de correlação entre os dados e duas variáveis?

As estatísticas descritivas mais comuns estão na tabela a seguir, junto com suas fórmulas e uma
breve descrição sobre o que cada uma mede.
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DESCOBRINDO O TAMANHO AMOSTRAL
ESTATISTICAMENTE
Ao projetar um estudo, o tamanho amostral é uma consideração importante, pois quanto maior ele
for, mais dados você terá e, assim, mais precisos serão seus resultados (considerando dados de alta
qualidade). Se você souber o nível de precisão pretendido (ou seja, sua margem de erro desejada),
poderá calcular o tamanho amostral necessário para alcançá-lo.

Estatística
Para descobrir o tamanho amostral necessário para estimar a média de uma população (µ), use a
seguinte fórmula:
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Nessa fórmula, MDE representa a margem de erro desejada (que deve ser estabelecida com
antecedência) e σ representa o desvio-padrão populacional. Caso σ seja desconhecido, você pode
estimá-lo com o desvio-padrão amostral, s, a partir de um estudo-piloto; z* é o valor crítico para o
intervalo de confiança que você precisa.

VERIFICANDO OS VALORES ESTATÍSTICOS
CRÍTICOS DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA
Os valores críticos (valores z*) são componentes importantes dos intervalos de confiança (a técnica
estatística para estimar os parâmetros populacionais). O valor z*, que aparece na fórmula da
margem de erro, mede o número de erros-padrão que devem ser adicionados e subtraídos de
modo a atingir seu nível de confiança desejado (a porcentagem de confiança que você quer). A
tabela a seguir apresenta os níveis de confiança comuns e seus valores z* correspondentes.
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LIDANDO COM TESTES DE HIPÓTESES
ESTATÍSTICOS

Usamos os testes de hipóteses para desafiar a veracidade dos argumentos a respeito de uma
população (por exemplo, um argumento de que 40% dos brasileiros possuem um telefone celular).
Para testar uma hipótese estatística, pegue uma amostra, colete os dados, forme uma estatística,
padronize-a para formar uma estatística de teste (para que possa ser interpretada em uma escala
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padronizada) e decida se a estatística de teste refuta o argumento. A tabela a seguir traz detalhes
importantes sobre os testes de hipóteses.
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