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"Existem duas coisas infinitas: o Universo e a tolice dos homens"

Albert Einstein
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Filosofia do Curso

A metodologia utilizada será centrada em ilustrações e exemplos práticos, habilitando o

aluno na exploração eficaz do SPSS tanto nas necessidades elementares de análise de

dados e interpretação dos resultados quanto nas técnicas mais complexas do domínio da

análise multivariada.

Portanto, será um curso de estatística que não exigirá conhecimento exaustivo de

estatística.

Os conceitos serão introduzidos através de exemplificação prática, dando ênfase à

intuição e não a argumentação matemática.
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Perguntas que Serão Respondidas Neste Curso

O que é Estatística?

De que forma a Estatística interage com a pesquisa científica ou observacional

(analítica ou descritiva)?

Com que tipo de informação (dados) a Estatística trabalha?

Quais são as diferentes formas de obtenção de dados?

Que conceitos são fundamentais para se entender o conjunto de dados gerados por

uma pesquisa por amostragem ou simples levantamento de dados?

Que conceitos são fundamentais para se analisar estatisticamente dados gerados por

levantamentos amostrais?
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Definição de Estatística

É o conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para medir e estudar

os fenômenos coletivos.

Estatística Inferencial – é a parte da estatística que trata da análise,

interpretação e tomada de decisão. É também chamada de Estatística Indutiva.

Estatística Descritiva – é a parte da estatística que trata da coleta,

organização e descrição dos dados.

Sub-áreas da Estatística:
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Análise Estatística 

Descritiva

Análise Inferencial

Conclusões

Formulação de Novos Objetivos

Objetivos da Pesquisa

Planejamento  de uma pesquisa que será 

realizada por levantamentos populacionais 

ou por amostragem

Observações

(Dados)

Interação entre a Estatística e a Pesquisa Científica 
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Tipos de Variáveis 

Variáveis Quantitativas: são aquelas cujas características podem ser medidas em uma

escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido.
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Tipos de Variáveis 

Podem ser Discretas ou Contínuas.

Variáveis Discretas: características mensuráveis que podem assumir apenas um número

finito ou infinito contável de valores e, assim, somente fazem sentido valores inteiros.

Geralmente são o resultado de contagens. Exemplos: número de filhos, número de

bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia.

Variáveis Contínuas: características mensuráveis que assumem valores em uma escala

contínua (na reta real), para as quais valores fracionais fazem sentido. Usualmente devem

ser medidas através de algum instrumento. Exemplos: peso (balança), altura (régua),

tempo (relógio), pressão arterial, idade.
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Tipos de Variáveis 

Variáveis Qualitativas (ou categóricas): são aquelas cujas características não possuem

valores quantitativos, mas, ao contrário, são definidas por várias categorias que

representam uma classificação dos indivíduos.
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Tipos de Variáveis 

Podem ser Nominais ou Ordinais.

Variáveis Nominais: não existe ordenação dentre as categorias. Exemplos: sexo, cor

dos olhos, fumante/não fumante, doente/sadio.

Variáveis Ordinais: existe uma ordenação entre as categorias. Exemplos:

escolaridade (1º, 2º, 3º graus), estágio da doença (inicial, intermediário, terminal),

mês de observação (janeiro, fevereiro,..., dezembro).
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Tipos de Variáveis Geradoras de Dados

Qualitativas Quantitativas

Nominal

(classificação)

Ordinal

(classificação)

Discreta

(contagem)   

Contínua

(mensuração)

Sexo, raça, região, 

grupo sangüíneo

Pressão sangüínea 

(baixa, normal, 

alta)

Número de 

acidentes, número 

de filhos

Peso, altura, 

pressão sangüínea
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