
APRESENTAÇÃO DE DADOS EM GRÁFICOS

 Gráficos ajudam a visualizar a distribuição das

variáveis.

 Todo gráfico deve apresentar título e escala.

O título deve ser colocado de acordo com normas

estabelecidas pelo IBGE e pela NBR 14724:11 da ABNT;

As escalas devem crescer da esquerda para a direita e de

baixo para cima;

As legendas explicativas devem ser colocadas, de

preferência, à direita do gráfico.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS

1. Gráfico de barras

é usado para apresentar variáveis qualitativas, sejam elas nominais

ou ordinais.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS

1. Gráfico de barras

 Desenhe o sistema de eixos cartesianos.

 Escreva as categorias da variável estudada no eixo das abscissas

(eixo horizontal).

 Escreva as frequências ou as frequências relativas (porcentagens)

no eixo das ordenadas (eixo vertical), obedecendo a uma escala.

 Desenhe barras verticais de mesma largura para representar as

categorias da variável em estudo. A altura de cada barra deve ser

dada pela frequência ou pela frequência relativa (geralmente em

porcentagem) da categoria.

 Coloque legendas nos dois eixos e titulo na figura.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS

2. Gráfico de setores

especialmente indicado para apresentar variáveis nominais, desde

que o número de categorias seja pequeno.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS QUALITATIVOS

2. Gráfico de setores

 trace uma circunferência (uma circunferência tem 360º). Essa

circunferência representará o total, ou seja, 100%.

 divida a circunferência em tantos setores quantas sejam as

categorias da variável em estudo, mas o ângulo de cada setor

precisa ser calculado: é igual à proporção de respostas na

categoria, multiplicada por 360°.

 marque, na circunferência, os ângulos calculados; separe com o

traçado dos raios.

 escreva a legenda e coloque título na figura.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

3. Diagrama de linhas

As distribuições de frequências de dados numéricos apresentam os

valores numéricos
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

3. Diagrama de linhas

 Escreva os valores assumidos pela variável no eixo das abscissas

(eixo horizontal);

 Escreva as frequências ou frequências relativas (porcentagens) no

eixo das ordenadas (eixo vertical).

 Desenhe barras verticais com pequena largura (para evidenciar

que os dados são discretos) a partir dos pontos marcados no eixo

das abscissas. Os comprimentos das barras são dados pelas

frequências ou pelas frequências relativas (geralmente em

porcentagem);

 Coloque legendas nos dois eixos e título na figura.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

4. Gráfico de pontos

representa cada observação obtida em uma escala horizontal,

permitindo visualizar a distribuição dos dados ao longo deste eixo.

Quando em pequeno número, os dados contínuos podem ser

apresentados por meio de um gráfico de pontos
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

4. Gráfico de pontos

 Desenhe uma linha (na verdade, o eixo das abscissas) com escala,

de maneira que nela caibam todos os dados;

 Desenhada a linha, ponha sobre ela pontos que representem os

dados, obedecendo à escala;

 Coloque legenda no eixo e título na figura.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

5. Histograma

Quando os dados são contínuos e a amostra é grande não se pode

fazer um gráfico de pontos. É mais conveniente condensar os dados

e desenhar um histograma.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

5. Histograma

 Trace, primeiro, o sistema de eixos cartesianos;

 Apresente as classes no eixo das abscissas;

 Se os intervalos de classe forem iguais, trace barras retangulares

com bases iguais, que correspondam aos intervalos de classe;

 Desenhe as barras com alturas iguais às frequências (ou às

frequências relativas) das respectivas classes. As barras devem

ser justapostas, para evidenciar a natureza contínua da variável.

 Coloque legendas nos dois eixos e título na figura.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

6. Polígono de frequência

usados quando se pretende mostrar mais de uma distribuição ou a

classificação cruzada de uma variável quantitativa contínua com uma

qualitativa ou quantitativa discreta num mesmo gráfico.
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APRESENTAÇÃO DE DADOS NÚMERICOS

6. Polígono de frequência

 Trace o sistema de eixos cartesianos;

 Marque, no eixo das abscissas, pontos que correspondam aos

valores centrais das classes;

 Marque, no eixo das ordenadas, as frequências de classe;

 Una os pontos por segmentos de reta;

 Feche o polígono unindo os extremos da figura com o eixo

horizontal (ligamos os extremos da linha obtida aos pontos médios

da classe anterior à primeira e da posterior à última, da

distribuição);

 Coloque legendas nos dois eixos e título na figura.
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Um radar, instalado num trecho de uma rodovia, registrou as velocidades de 50 

veículos. As velocidades, em quilômetros por hora, estão indicadas na tabela 

de distribuição de frequências:

Construindo o polígono de frequência referente aos dados da tabela 

temos:
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MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

A tendência de dados quantitativos se agruparem ao 

redor de um valor central



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

A medida de tendência central mais conhecida e mais utilizada é a

média aritmética, ou simplesmente MÉDIA.
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MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

Quando a amostra é grande e os dados são discretos, podem ocorrer

valores repetidos. Nesses casos, é razoável organizar os dados em

uma tabela de distribuição de frequências.



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

Quando a variável é contínua e a amostra é grande - são

apresentadas apenas as tabelas de distribuição de frequências (os

dados brutos não são fornecidos).

Para calcular a média de dados agrupados em classes, é preciso

calcular o valor central de cada classe.

O valor central é a média dos dois extremos de classe.
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MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

MEDIANA DA AMOSTRA

é o valor que ocupa a POSIÇÃO CENTRAL do conjunto dos dados

ordenados.

A MEDIANA divide a amostra em duas partes:

 uma com números MENORES OU IGUAIS à mediana;

 outra com números MAIORES OU IGUAIS à mediana.
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MEDIANA DA AMOSTRA

Quando o número de dados é IMPAR, existe um único valor na

posição central. Esse valor é a mediana.

Por exemplo,

o conjunto de dados,

{3; 5; 9} 

tem mediana 5, porque 5 é o valor que está no centro do conjunto,

quando os números são escritos em ordem crescente.
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MEDIANA DA AMOSTRA

Quando o número de dados é PAR, existem dois valores na posição

central. A mediana é a média desses dois valores.

Por exemplo,

o conjunto,

{3; 5; 7; 9} 

tem a mediana 6, porque 6 é a média de 5 e 7, que estão na posição

central dos números ordenados.
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MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 

Em algumas circunstâncias a mediana mais bem descreve a

tendência central dos dados.

É o caso dos conjuntos com dados discrepantes, isto é, dados de

conjuntos que têm um ou alguns valores bem maiores ou bem

menores que os demais.
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Existem casos, porém, em que o uso da média aritmética é mais

razoável do que a mediana, mesmo que haja um valor discrepante.

Como exemplo, considere que você jogou três vezes na loteria e

ganhou:

• na primeira vez, x1 = R$ 0,00;

• na segunda vez, x2 = R$ 0,00;

• na terceira vez, x3 = R$1.000.000,00.

Qual medida melhor descreve o seu ganho? A mediana é zero (diga

isso aos seus parentes), mas a média é 1/3 do valor de x3 (e esse

valor diz mais sobre seu ganho nas três tentativas).
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MODA DA AMOSTRA

é o valor que ocorre com maior frequência
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MODA DA AMOSTRA

Um conjunto de dados pode não ter moda porque nenhum valor se

repete maior número de vezes, ou ter duas ou mais modas.

0, 2, 4, 6, 8, 10 

NÃO tem moda

1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 

tem DUAS modas: 2 e 4. 
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MODA DA AMOSTRA

Quando uma tabela de 

distribuição de 

frequências apresenta 

grande quantidade de 

dados, é importante 

destacar a classe de 

maior frequência, a 

chamada CLASSE 

MODAL. 

Essa classe mostra a 

área em que os dados 

estão concentrados. 
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MODA DA AMOSTRA

A moda também pode ser usada para descrever dados qualitativos. 

Nesse caso, a moda é a categoria que ocorre com maior frequência. 
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A moda é bastante informativa quando o conjunto de dados é grande.

Se o conjunto de dados for relativamente pequeno (menos de 30 

observações), você pode até obter a moda, mas, na maioria das vezes, 

ela não terá qualquer sentido prático. 

A média e a mediana fornecem, nesses casos, melhor descrição da 

tendência central dos dados. 
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Por causa da variabilidade dos dados

 temperatura varia ao longo do dia;

 peso das pessoas varia ao longo da vida;

 quantidade de dinheiro que carregam nos bolsos varia em função

das circunstâncias;

a média, a mediana e a moda não bastam para descrever um conjunto

de dados: elas informam a TENDÊNCIA CENTRAL, mas nada dizem

sobre a VARIABILIDADE.

Quando você apresenta medidas de tendência central para descrever 

um conjunto de dados, deve fornecer também uma medida de 

variabilidade ou dispersão
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MÍNIMO, MÁXIMO E AMPLITUDE 

O mínimo de um conjunto de dados é o número de menor valor. 

O máximo de um conjunto de dados é o número de maior valor.

Para medir variabilidade, você pode fornecer os valores mínimo e

máximo do conjunto de dados e calcular a amplitude usando a fórmula:

Amplitude = máximo - mínimo  
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OBSERVAÇÃO 1

Alguns autores fornecem os valores mínimos e máximos para

descrever seus dados e não fornecem a amplitude. Isto está certo,

porque esses valores são, muitas vezes, mais úteis.

Por exemplo,

se alguém informar que os policiais que estão na ativa em certa

corporação têm idades entre 18 e 52 anos, estará fornecendo

informação mais útil do que se disser que a amplitude das idades é 34

anos.
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OBSERVAÇÃO 2

A amplitude é fácil calcular e é fácil de interpretar. Mas essa medida

não mede bem a variabilidade por uma razão simples: para calculá-la,

usam-se apenas os dois valores extremos.

Ainda, um valor discrepante (por ser muito grande ou muito pequeno)

faz a amplitude aumentar muito. A amplitude é muito sensível aos

valores discrepantes.
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QUARTIL

A mediana, divide um conjunto de dados em dois subconjuntos com o

mesmo número de dados:

• o que antecede a mediana (dados iguais ou menores do que a

mediana);

• o que sucede a mediana (dados iguais ou maiores do que a

mediana).

Se o número de observações for grande (digamos, maior do que 30), o

conceito de mediana pode ser estendido da seguinte forma:

a mediana divide o conjunto de dados em duas metades;

os quartis dividem o conjunto de dados em quatro quartos e contem

25% dos números de dados de cada um.
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QUARTIL
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QUARTIL

Para obter os quartis:

• Organize os dados em ordem crescente. Ache a mediana (que é,

também, o segundo quartil); marque esse valor.

• Ache o primeiro quartil, da seguinte forma: tome o conjunto de

dados à esquerda da mediana; o primeiro quartil é a mediana do

novo conjunto de dados.

• Ache o terceiro quartil, da seguinte forma: tome o conjunto de dados

à direita dessa mediana; o terceiro quartil é a mediana do novo

conjunto de dados.
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Determine os quartis do conjunto de dados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
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Determine os quartis do conjunto de dados: 5, 6, 6, 9, 10, 13, 15.

Q2 = mediana = 9

{ 5, 6, 6} {10, 13, 15}

Q1 = 6

Q3 = 13
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Q1 =  6

Q3 = 13

Distância interquartílica = 13 – 6 = 7
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DIAGRAMA DE CAIXA (BOX PLOT)

O diagrama de caixa mostra claramente a informação sobre a

localização e dispersão dos valores estudados

Para desenhar o diagrama, são necessárias cinco medidas:

 mínimo,

 primeiro quartil,

 Segundo quartil (mediana),

 terceiro quartil,

 máximo.
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DIAGRAMA DE CAIXA (BOX

PLOT)

 Desenhe um segmento de

reta em posição vertical, para

representar a amplitude dos

dados.

 Marque, nesse segmento, o

primeiro, o segundo e o

terceiro quartis.

 Desenhe um retângulo (box)

de maneira que o lado

superior e o lado inferior

passem exatamente sobre os

pontos que marcam o primeiro

e o terceiro quartis.

 Faça um ponto para

representar a mediana

(obedecendo a escala).
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DESVIO PADRÃO DA AMOSTRA 

é uma medida de variabilidade que mede bem a dispersão dos dados e

permite a interpretação de interesse.

Para calcular o desvio padrão, é preciso, primeiro, calcular a variância.

Quando a média é usada como medida de tendência central (quando a

média indica o centro) podemos calcular o desvio de cada observação

em relação à média
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Não posso me basear na soma desses valores para ter uma ideia do quanto os valores variaram em torno da média
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Variância da amostra é a soma dos quadrados dos desvios de cada

observação em relação à média, dividida por (n - 1).

Para calcular a variância:

• calcule os desvios, de cada observação em relação à média;

• eleve cada desvio ao quadrado;

• some os quadrados;

• divida o resultado por n-1 (n é o número de observações).
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Para obter uma medida de variabilidade na mesma unidade de medida 

dos dados, extrai-se a raiz quadrada da variância. Obtém-se, assim, o 

desvio padrão. 

Diz o quanto os valores dos quais se extraiu a média são próximos ou 

distantes da própria média
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Em média a duração em minutos no consultório A, B e C foi de X pontos para cima/para baixo em relação a média Y

A duração, em minutos, das 

chamadas telefônicas feitas 

nos três consultórios médicos 

foi, em média, a mesma, isto 

é, 5 minutos. No entanto, a 

duração das chamadas variou 

muito, de consultório para 

consultório. Compare, por 

exemplo, o desvio padrão 0,89 

minuto, do consultório A, com 

o desvio padrão 4,05 minutos, 

no consultório C. 
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O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média.

O resultado é multiplicado por 100, para que o coeficiente de variação

seja dado em porcentagem.

Então:
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Peso Desvio Quadrado do 

desvio

23 23 – 20,3 (2,7)² = 7,29

22 22 – 20,3 (1,7)² = 2,89

21 21 – 20,3 (0,7)² = 0,49

21 21 – 20,3 (0,7)² = 0,49 

17 17 – 20,3 (- 3,3)² = 10,89

28 28 – 20,3 (7,7)² = 59,29 

19 19 – 20,3 (- 1,3)² = 1,69

14 14 – 20,3 (- 6,3)² = 39,69

19 19 – 20,3 (-1,3)² = 1,69 

19 19 – 20,3 (-1,3)² = 1,69

126,1

Média = 20,3

s² = 14,01

s = 3,74

CV = 0,1842 

(18,42%)
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Para comprimento:

média é 102,3 cm

desvio padrão é 4,85 cm. 

coeficiente de variação é 4,74%. 

Não se podem comparar desvios padrões de peso e comprimento

porque as unidades de medida são diferentes. Mas os coeficientes de

variação podem ser comparados porque são adimensionais.

A dispersão relativa dos dados de peso (CV= 18,42%) é maior do que a

dispersão relativa dos dados de comprimento (CV= 4,74%).

Isto significa que os dados de comprimento variam menos em relação à

média do que os dados de peso.


