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Definição do problema 

Planejamento 

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 
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Definição do problema

Planejamento 

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 

Formulação correta do 

problema.

Saber exatamente o que se 

pretende estudar.
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Definição do problema 

Planejamento

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 

Determinar o procedi-

mento necessário para

resolver o problema.

• Que dados deverão ser 

obtidos?

• Como se deve obtê-los?
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Definição do problema 

Planejamento

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 

2 tipos de levantamento

• Censitário: abrange toda a 

população (Censo).

• Amostragem: estuda-se uma 

parte da população (amostra).
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Definição do problema 

Planejamento 

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 

Obtenção, reunião e registro 

dos dados

• Fontes Primárias: dados 

coletados diretamente pelo 

pesquisador.

• Fontes Secundárias: através 

de relatórios, arquivos, livros, 

etc.
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Definição do problema 

Planejamento 

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 

Tratamento prévio dos dados 

coletados, resumindo-os 

através de sua contagem e 

agrupamento.
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Definição do problema 

Planejamento 

Coleta dos dados 

Apuração dos dados 

Apresentação dos dados 

Análise e interpretação 

• Apresentação Tabular:  

apresentação numérica em 

tabelas.

• Apresentação gráfica: 

apresentação geométrica que 

permite uma visualização 

rápida do fenômeno estudado.

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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POPULAÇÃO (Quem?)

• População é o conjunto de elementos (p. ex.,

indivíduos) que queremos abranger em nosso estudo e que são possíveis

de serem observados, com respeito às características (variáveis) que

pretendemos levantar.

– Muitas vezes vamos chamar de população a todo o conjunto de

observações da variável de interesse.

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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VARIÁVEIS (O quê?)

Variáveis são as características que podem ser observadas (ou medidas)

em cada elemento da população, sob as mesmas condições.

A variável deve estar definida de tal forma que cada elemento observado

tenha um e apenas um resultado (valor ou atributo) associado a essa

variável.

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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DADOS

Representação numérica de elementos com, pelo menos, uma

característica em comum.

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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Dados e variáveis

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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QUALITATIVA

QUANTITATIVA

NOMINAL

ORDINAL

CONTÍNUA

DISCRETA

peso, altura, salário, idade

número de filhos, número de carros

sexo, cor dos olhos

classe social, grau de instrução

Classificação das variáveis:

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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Por exemplo, dizer que um indivíduo tem estatura igual

a 1,82 metros é mais informativo do que dizer que o

indivíduo é alto.

QUASE Sempre que uma característica puder ser

medida sob a forma quantitativa, é melhor usarmos

esse tipo de mensuração, pois elas são, em geral,

mais informativas do que as qualitativas.

Comentários



15

O PESO dos lutadores de boxe é uma variável 

quantitativa contínua se consideramos o valor obtido 

na balança

Mas qualitativa ordinal se o classificarmos nas 

categorias do boxe (peso-pena, peso-leve, peso-

pesado, etc.). 

Comentários
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Instrumentos de coleta de dados (Como?) 

Questionários 

Entrevistas 

Instrumentos da Web 

Levantamento, Fases de um  Trabalho Estatístico
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• O questionário dever ser adequado no tamanho à

natureza da pesquisa, à amostra e à forma de pesquisa.

Ex.: por telefone devem ser mais curtos que as

entrevistas.

• Deve-se usar perguntas fechadas de múltiplas alternativas

quando a amostra é grande para facilitar o tratamento

estatístico. Mas sempre utilizando algumas abertas para

as questões subjetivas.

• Fazer quantos pré-testes forem necessários

Dicas para um Questionário
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• Cuidado com perguntas pessoais: idade, renda, etc.

• Nunca colocar duas variáveis numa só pergunta. Ex: Você 

gosta de filmes policiais e de comédias?

• Perguntar o que a pessoa pode se lembrar. Ex.: Ninguém 

lembra quantas garrafas de refrigerante consome por 

ano?

Dicas para um Questionário



19

Depois de executar uma pesquisa e a coleta de dados é preciso

organizá-los, resumi-los e apresentá-los de forma adequada.

Para isso, a Estatística descritiva organiza e descreve os dados de três

maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas.

Tabelas
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Dados Brutos: resultados numéricos não organizados obtidos da

observação direta de um fenômeno.

ROL: Quando ordenamos crescentemente ou decrescentemente estes

dados.

Ex:

Z: 4,8,7,5,6 – dados brutos

Z: 4,5,6,7,8 - Rol

Tabelas
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Tabelas

A tabela é uma forma de organização e representação de dados.
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Tabelas
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Representação Esquemática

Título: O quê; Onde; Quando

Cabeçalho Total

      Coluna Indicadora

Total









Nota

Chamada

Fonte

)(*    Rodapé
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Elementos de uma Tabela

Título:

Define o que está sendo estudado

O que? (Assunto a ser representado (Fato));

Onde? (O lugar onde ocorreu o fenômeno (local));

Quando? (A época em que se verificou o fenômeno (tempo)).

- Cabeçalho: É a parte da tabela na qual é designada a natureza do

conteúdo de cada coluna.
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Corpo:

É a parte da tabela composta por linhas e colunas.

- Linhas: é a parte do corpo que contém uma sequência horizontal de 

informações.

- Colunas: é a parte do corpo que contém uma sequência vertical de 

informações.

- Coluna Indicadora: é a coluna que contém as discriminações 

correspondentes aos valores distribuídos pelas colunas numéricas.

- Casa ou célula: é a parte da tabela formada pelo cruzamento de uma 

linha com uma coluna.

Elementos de uma Tabela
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Rodapé:

É o espaço aproveitado em seguida ao fecho da tabela, onde são 

colocados as notas de natureza informativa  (fonte, notas e 

chamadas)

- Fonte: refere-se à entidade que organizou ou forneceu os dados 

expostos.

- Notas e Chamadas: são esclarecimentos contidos na  tabela 

(nota - conceituação geral; chamada - esclarecer minúcias em 

relação a uma célula).

Elementos de uma Tabela
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TABELAS

• Em publicações que compreendem muitas tabelas,

estas devem ser numeradas em ordem crescente,

conforme a ordem de aparecimento.

• As tabelas devem ser fechadas no alto e embaixo por

linhas horizontais, não sendo fechadas à direita e à

esquerda por linhas verticais
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Denomina-se Tabela Simples a tabela que resume os

dados de uma única variável qualitativa, e Tabela

Associativa ou tabela comparativa a tabela que resume

dados de duas ou mais variáveis qualitativas

Tabelas
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Tabela simples

É comum e útil na interpretação de tabelas a inclusão de uma 

coluna contendo as frequências relativas (fr), em percentual. 

Quando tem-se o todo = 100%!



30

PROVEDOR Frequência 

Absoluta ( fi)

Frequência Relativa 

(%) 

A 10 25,0

B 17 42,5

C 7 17,5

D 6 15,0

Total 40 100,0

Fonte: Barbetta (2014)

Tabela 1- Distribuição de frequências do provedor usado pelo visitante do site 
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Tabela associativa

É usada para mostrar se duas variáveis

qualitativas se apresentam associadas

num certo conjunto de dados. 
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SEXO

PROVEDOR
TOTAL

A B C D

F 6 6 3 2 17

M 4 11 4 4 23

Total 10 17 7 6 40

Fonte: Barbetta (2014)

Tabela 2– Distribuição de frequências do provedor usado pelos 
visitantes do sitio por sexo
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Representação Gráfica

O gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos

dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir, no

investigador ou no público em geral, uma impressão

mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os

gráficos falam mais rápido à compreensão que as

tabelas.
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Classificação dos Gráficos Analíticos

Colunas

Barras

Histograma

Setores

Linhas

Dispersão

...

Propriedades de um gráfico 

- Clareza

-Simplicidade

-Veracidade

Partes de um gráfico 

- Título

-Fonte

Complemento 

- Observações

-Legenda
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Classificação dos Gráficos Analíticos

• Gráficos para variáveis qualitativas

Dentre os gráficos para representar variáveis qualitativas

temos o gráfico de colunas, barras e setores (gráfico de

pizza).

• Gráfico para variáveis quantitativas:

Os tipos de gráficos geralmente são utilizados nesse

caso: Gráfico de dispersão, Histograma, polígono de

frequência e gráfico de linhas.
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Gráfico de Colunas

Uso: comparar entre si intensidade de modalidades que tenham 

legenda curta. 

As colunas devem ser desenhadas observando a sua ordem de 

grandeza (preferencialmente crescente). Quando o gráfico de colunas 

representar um série temporal, as barras devem ser ordenadas

cronologicamente.
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Figura 1 – Gráfico de colunas para a apresentação das 
frequências para a variável provedor usado pelo visitante do 
site.

Fonte: Barbetta (2014).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

D C A B

Provedor

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
s

e
rv

a
ç

õ
e

s

Colunas Convencional



38

42,5%

15,0%

25,0%

17,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

D C A B

Provedor

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

b
s

e
rv

a
ç

õ
e

s

Figura 2 – Gráfico de colunas para a apresentação das 
frequências para a variável provedor usado pelo 
visitante do site.

VALOR

Fonte: Barbetta (2014).
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Colunas Justapostas

É indicado quando se desejam comparar as categorias de uma

variável por categorias da outra variável, possibilitando que se tenha

ideia da distribuição dos resultados em cada categoria desta variável.
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Figura 3 – Gráfico de colunas para a apresentação das 
frequências para a variável provedor usado pelos 
visitantes dos sites por sexo.

Fonte: Elaborada para fins didáticos
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Gráfico de Barras

A formação das barras horizontais segue o mesmo critério das

colunas.

A escolha entre barras e colunas normalmente é feita em função da

forma de identificação (nome) das categorias. Se forem extensas,

são usadas barras; em caso contrário, colunas.
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Figura 4 – Gráfico de barras para a apresentação das frequências 
para a variável nível de instrução dos visitantes do site.

Fonte: Elaborada para fins didáticos

Gráfico de Barras
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Histograma

É um tipo de gráfico utilizado para representar variáveis quantitativas

contínuas ou discretas com uma grande quantidade de diferentes

valores, caracterizando-se por ser um diagrama de área. Este tipo de

gráfico é especialmente útil por fornecer uma ideia da forma da

distribuição e seus picos, tendência central, dispersão, simetria.
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Figura 5: Número de casos e quantidade de ácido úrico.
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Gráfico em Setores (Gráfico de Pizza)

É utilizado quando se deseja evidenciar as frequências percentuais

associadas a cada categoria de uma variável qualitativa. Um

círculo, representando o total de observações (360°), é dividido em

setores associados a cada uma das categorias, com tamanhos

proporcionais às suas frequências de ocorrência
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Figura 6 – Gráfico de setores para a apresentação da distribuição de 

frequências do provedor usado pelo visitante do site.

Fonte: Barbetta (2014)
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Gráfico em Linhas

Figura 7 – IMC médio para um grupo de 10 Atletas

Sua construção é feita colocando-se no eixo vertical (y) a mensuração

da variável em estudo e na abscissa (x), as unidades da variável numa

ordem crescente. Este tipo de gráfico permite representar séries

longas, o que auxilia detectar suas flutuações tanto quanto analisar

tendências.
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Este tipo de diagrama é utilizado para mostrar como os dados variam. Na

prática, o diagrama de dispersão bivariado, envolvendo duas variáveis, é

bastante utilizado por permitir uma primeira avaliação, ainda que

superficial, da relação entre estas variáveis.

Ele é construído em um sistema de coordenadas cartesianas. Neste

sistema são plotados pontos que representam um par de resultados das

variáveis observadas.

Diagrama de  Dispersão
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Figura 8: Relação entre peso e altura dos estudantes da turma de Estatística
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Excelência Gráfica

Mostrar os dados;

Fazer com que o observador se concentre na essência do gráfico, e 

não na forma como o gráfico foi desenvolvido;

Evitar distorções;

Incentivar comparações de dados;

Servir a um propósito claro;

Estar integrado com as descrições estatísticas verbais do gráfico.
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