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PPPOOOPPPUUULLLAAAÇÇÇÃÃÃOOO,,,   AAAMMMOOOSSSTTTRRRAAA   EEE   EEESSSTTTAAATTTÍÍÍSSSTTTIIICCCAAA

DDDEEESSSCCCRRRIIITTTIIIVVVAAA   
Actividades sobre Noções Básicas de Estatística com sugestões de consulta 
ao capítulo 2 do Curso de Noções de Estatística disponível no ALEA. 

1. Consulte as três primeiras páginas do capítulo "Objecto da Estatística" do curso de

Noções de Estatística que começa em: 

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=741&Itemid=1775

No final desta pesquisa: 

1.1) Tente escrever a definição de "estatística", e dê um 

exemplo de aplicação diferente do que foi apresentado. 

1.2) Apresente duas vantagens da utilização da estatística. 

2. Consulte agora as páginas 4 a 7 do capítulo "População e Amostra " do curso de  Noções

de Estatística que começa em:

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=744&Itemid=1779

2.1) Distinga entre População e Amostra e apresente exemplos para cada um destes 

conceitos. 

2.2) Refira duas razões pelas quais é necessário recorrer a amostras. 

2.3) Qual é a importância da representatividade de uma amostra? 

3. Consulte as páginas 8 e 9 do capítulo "Recenseamento e Sondagem" do curso de

Noções de Estatística que começa em:

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=748&Itemid=1783

3.1) Distinga entre Recenseamento e Sondagem e apresente exemplos para cada um 
destes conceitos. 
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4. Um clube decidiu fazer um estudo sobre as modalidades preferidas pelos seus sócios.

Para esse efeito, inquiriram-se os sócios que se deslocaram ao pavilhão do clube para 

assistir a uma partida de basquetebol. 

4.1) Como se chama este tipo de estudo? 

4.2) Indique a população. 

4.3) Critique o modo como foi efectuado o estudo. 

4.4) Sugira outra forma de recolha de dados. 

5. Consulte as páginas 10 a 14 do capítulo "Estatística Descritiva e Estatística Indutiva" que

começa em:

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=1785 

5.1) Refira-se às fases sequenciais da análise estatística.  

5.2) Indique as diferenças principais entre Estatística Descritiva e Estatística Indutiva. 

5.3) Das situações a seguir indicadas refira quais constituem exemplos de Estística Descritiva 

e de Estatística Indutiva. 

5.3.1) Um lote de 100 aparelhos de televisão considera-se em bom estado para venda se ao 

serem testados, 10 deles não apresentarem deficiências. 

5.3.2) Os 120 empregados de uma empresa ganham em média 510 euros por mês. 

5.3.3) Um teste à opinião pública revelou que 65% da população portuguesa apoiava um 

determinado candidato para Presidente da República. Se esse candidato se apresentar às 

eleições, é de esperar que ele ganhe. 

6. Consulte agora as páginas 14 a 17 do capítulo "Campos de Aplicação"  que começa em:

www.alea.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=1789

6.1) Apresente três exemplos de aplicação da estatística com referências a: 
• população

• amostra

• o problema em causa.
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