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AULA CONTEÚDO 

1 Apresentação do curso. Conceitos básicos em estatística. Definições básicas. Noções básicas sobre amostragem 

2 Definições de diversos tipos de amostragem  

3 Criação de bases de dados no calc. Dist de frequencias e graficos para variaveis qualitativas no calc. Função 
CONTE.SE ()  

4 Introdução à análise exploratória de Dados. Tipos de variáveis. Escalas de medida 

5 Distribuições de frequencias para variáveis qualitativas. Gráficos (barra, setores, pareto, pictograma e 
cartograma)   

6 Distribuição de frequencias e gráficos para variaveis quantitativas no Calc. Função CONTE.SES 

7 Distribuição de frequencias para variaveis quantitativas. Gráficos (histograma, ogiva, função de distribuição 
acumulada empírica)  

 Aula de exercícios   

8 Tabela dinâmica no Calc. Cálculo das medias no Calc  

9 Introdução às medidas resumo (notação, estatísticas de ordem, somatórios). Medidas de tendência central: 
Média  

10 Mediana e suas propriedades. Cálculo da moda pelos métodos de Couber e King   

11 Função Subtotal, Med e Modo. Uso do autofiltro e como atualizar as medidas de tendência central para um 
subgrupo selecionado. Uso da função CONTE.SE dentro da função CONTE.SE  

12 Medidas de posição para dados agrupados  

13 Aula de revisão  

14 1a avaliação  

15 Introdução ao R e ao R Studio. Como instalar. O R como calculadora. Objetos do R (vetor, matriz e data.frame)  

16 Quantis para dados brutos e agrupados. Medidas de dispersão: amplitude e distancia interquartílica.  

17 Variância, desvio padrão e desvio absoluto para dados brutos   

18 Leitura de dados externos (.csv, .txt). Calculando quantis no R e no calc. 

 Aula de exercícios  

19 Cálculo das medidas de dispersão para dados agrupos. Propriedades. Boxplot  

20 Fazendo boxplot no R  e o gráfico de quantis  

21 Boxplot e gráfico de quantis. Aula de exercícios. 

22 Coeficiente de variação para dados brutos e agrupados 

23 Calculando medidas de dispersão no R e no Calc  

24 Coeficientes de assimetria. Coeficientes e curtose  

25 Análise geral do boxplot  e aula de exercícios  

26 2 a Avaliação teorica e pratica  

27 Análise bidimensional. Tabelas de contingencia. Cálculo das proporções por linha, coluna e total. Gráfico de 
barras empilhadas  

28 2 a Avaliação pratica  



 

 

29 Medidas de associação entre variáveis qualitativas  

30 Cálculo das medidas de associação usando o R. Gráfico de barras usando o R  

31 Associação entre variáveis quantitativas. Coeficiente de correlaçao. Gráfico de dispersão  

32 Associação entre variáveis quantitativas e qualitativas. Cálculo do R2.  

33 Cálculo do coeficiente de correlação e do R2 usando o R. Confecção de gráficos que ajudem a visualizar as 
associações  

34 Discussão sobre trabalho 

35 Análise de regressão com uma variável e intercepto. Ajuste por mínimos quadrados  

36 Ajuste da reta de regressão usando o R  

37 Aula de exercícios  de regressão  

38 Aula para tirar dúvidas sobre o trabalho  

39 Aula de revião no R   

40 Aula de revisão  

41 3 a avaliação  

42 VR  

43 Apresentação dos trabalhos 

44 Apresentação dos trabalhos 

45 VS  

46  

47  

48  

49  

50  

51  
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