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EMENTA 
A Natureza da estatística. Tratamento da informação. Distribuições de frequência e gráficos. Medidas. 
Conceitos básicos em probabilidade. Probabilidade condicional e Independência. Variáveis aleatórias 
discretas e contínuas. Função de distribuição acumulada. Esperança e variância de variáveis aleatórias. 
Modelos Bernoulli, binomial e geométrico. Modelo uniforme e modelo normal. Distribuição assintótica da 
média amostral. Introdução à inferência estatística. 

OBJETIVOS 
Tornar o discente capaz de: analisar e aplicar os fundamentos básicos de probabilidade e estatística, 
selecionar e sistematizar um conjunto de dados para obter informações sobre a população de interesse 
a partir de uma amostra, verificar a aplicação da estatística em Educação, realizar analises estatísticas 
de estimação sobre os parâmetros, desenvolver senso crítico e análise probabilística de eventos nas 
diversas áreas do conhecimento. 

CONTEÙDO PROGRAMÁTICO 

1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 
    1.1 Definição de alguns conceitos 
    1.2 Classificação de variáveis   
    1.3 Coleta, organização e apresentação de dados 
      1.3.1 Tabelas 
            1.3.3 Gráficos 
 1.3.4 Medidas de posição 
 1.3.5 Medidas de dispersão 
            1.3.6 Noções de amostragem 
 
2 PROBABILIDADE 
2.1 Definição de probabilidade 
2.2 Principais teoremas 
2.3 Probabilidade condicional 
2.4 Independência de eventos 
2.5 Regra da probabilidade total 
2.6 Independência estatística 
2.7 Teorema de Bayes  
 
 
3 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS 
3.1 Definição de variável aleatória discreta 
3.2 Valor esperado de uma variável aleatória discreta 
3.3 Variância de uma variável aleatória discreta 
3.4 Distribuições discretas de probabilidade  
          3.4.1 Distribuição uniforme discreta 
          3.4.2 Distribuição de Bernoulli 
          3.4.3 Distribuição Binomial 
          3.4.4 Distribuição Hipergeométrica 
          3.4.5 Distribuição Geométrica 



   
4  VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS 
4.1 Definição de variável aleatória contínua 
4.2 Valor esperado  e variância de  uma variável aleatória contínua 
4.3 Distribuições contínuas de probabilidade:  
      4.3.1 Distribuição uniforme 
      4.3.2 Distribuição normal 
 
5 DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DOS ESTIMADORES 
5.1 Conceitos introdutórios. 
5.2 Teorema do Limite Central. 
5.3 Distribuição amostral da média. 
5.4 Distribuição amostral das proporções 

      
6 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: ESTIMAÇÃO 
6.1 Intervalo de confiança para a média populacional. 
6.2 Intervalo de confiança para proporção 
 
7 INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: TESTES DE HIPÓTESES 
7.1 Teste de hipótese para média populacional  
7.2  Teste de hipótese para proporção  
 

METODODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 
 
         O Portal Didático e e-mails serão os principais meio utilizado para a realização das atividades e 
comunicação com os alunos.  
         Está previsto, para esta disciplina, a utilização de atividades síncronas e assíncronas.   
 Na atividade síncrona está previsto a apresentação do conteúdo teórico.  Esta atividade será feita por 
meio Google Meets e/ou por meio da Web Conferência RNP.   A atividade síncrona ocorrerá de acordo 
com a grade horária do curso. Qualquer alteração no formato desta atividade, o aluno será avisado 
previamente por meio do Portal didático. 
       O ambiente de desenvolvimento da atividade assíncrona será o Portal Didático.  Na atividade 
assíncrona está previsto textos e tarefas.   
     As provas serão previamente agendadas e acontecerão durante o horário da aula síncrona. A prova 
será uma atividade assíncrona. 
        A aferição da assiduidade do aluno será contabilizada por meio de tarefas, que deverão ser 
entregues em datas pré-estabelecidas. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A       A pontuação será dividida em duas avaliações teóricas, cada uma delas no valor de 10 pontos.  A nota 
final da disciplina, será a média das duas avaliações.  
      Caso necessário haverá uma prova substitutiva, no valor de 10 pontos. Esta prova substituirá a menor 
nota e seu valor estará diretamente associado com a avaliação que o aluno teve menor desempenho. 
Ressalto que, nesta prova será exigido todo o conteúdo abordado durante o período 
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