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1. Você agora foi contratado para uma empresa de consultoria estratégica e tem algumas análises a 

serem feitas com bancos de dados secundários que poderão ajudar na tomada de decisão. A sua 
primeira tarefa é baixar uma base de dados sobre uma sala de aula de Ensino Médio. 

 
Banco de Dados: Aula_exerc. (.sav) 

 
a. Estatística descritiva da idade dos alunos. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva da Idade  

 Estatística Erro Padrão 

Idade (em Meses) Média 182,1750 ,83810 

95% Intervalo de 
Confiança para 
Média 

Limite inferior 180,4798  

Limite superior 
183,8702  

5% da média aparada 182,1944  

Mediana 182,0000  

Variância 28,097  

Desvio Padrão 5,30064  

Mínimo 168,00  

Máximo 200,00  

Amplitude 32,00  

Amplitude interquartil 6,00  

Assimetria ,383 ,374 

Curtose 3,471 ,733 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 
Como observado, essa saída (output) fornece muita informação que pode não ser 

necessária à nossa análise. Uma estratégia é optar por um modelo mais simplificado de estatística 

descritiva. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva da Idade  

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade 40 168,00 200,00 182,1750 5,30064 
Fonte: Aula_exerc (2018). 
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Os resultados da tabela 2 descreve informações mais usuais que a tabela 1 (mais 

completa). Esse é o padrão que normalmente é utilizado em relatórios, artigos científicos e livros 

que se prezem. Aqui sabemos que temos uma sala de aula com 40 alunos, cuja idade mínima é 

14 anos (168 meses) e a idade máxima é de 16,66 anos (200 meses). A média de idade é de 15,18 

anos (182,175 meses), com um desvio padrão de 5,30064. 
 
 

b. Calcule a estatística descritiva das disciplinas 

c. Estatística descritiva MÉDIA GERAL 

d. Estatística descritiva da preferência por disciplina dos alunos 

e. Apresente um histograma das idades dos alunos em meses 

 

Gráfico 1 – Histograma das idades dos alunos (meses) 

 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 
 

f. Apresente um histograma das idades dos alunos em anos 

g. Histograma da preferência por disciplina dos alunos 

h. Histograma da Média Geral 

i. O contratante suspeita que os alunos que obtém notas boas Geografia também obtém notas 
altas em História. Uma estratégia para atender a esse pedido é proceder com uma análise de 
Correlação de Pearson (r) e plotar os dados em um gráfico de dispersão. 
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Gráfico 2 – Correlação entre notas de Geografia e História 

 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 

 
O contratante estava errado. A correlação entre as disciplinas foi baixa, apesar de ter sido 

positiva. 

 
j. Correlação e dispersão entre Matemática e as outras disciplinas. 

k. Que disciplina está mais correlacionada com a Média Geral. Apresente essa estatística em 
forma de gráfico de dispersão. 

l. Apresente um gráfico de dispersão entre Idade e Média anual em Sociologia, separando por 
sexo. 

m. Qual a correlação entre altura e idade dos alunos? 

n. Na base de dados xxxxxxxxBase de dados , apresente os dados de corrupção em forma de 
gráfico de barras.  

o. A variável v4 represente um indicador de Liberdade Econômica. Qual a sua correlação com 
Percepção de Corrupção (corrupcao) no Mundo (gráfico de dispersão e valor de r)? 

p. Informe a estatística descritiva para Liberdade Econômica e Percepção de Corrupção. Quais os 
países estão nas posições mais desejáveis e menos desejáveis nos rankings? 

q. Voltando para a base Aula_exerc. (.sav), informe graficamente os outliers da disciplina de 
Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

r=0,370 
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Gráfico 3 – Boxplot da média anual da disciplina de Matemática 

 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 

 
r. Apresente os gráficos para identificação de outliers das demais disciplinas. 

s. Voltando para xxxxxxxxBase de dados, quais os países outliers em Liberdade Econômica?  


