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1. Nosso esforço agora é identificar e interpretar três elementos importantes na Estatística Descritiva 
do output do SPSS. O que é e para que serve os valores de Intervalo de Confiança, Assimetria e 
Curtose? 

 
Banco de Dados: Aula_exerc. (.sav) 

 
a. Estatística descritiva da idade dos alunos. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva da Média Geral dos Alunos  

 
 Estatística Erro Padrão 

Média anual em 
SOCIOLOGIA 

Média 8,3610 ,21028 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite inferior 7,9357  

Limite superior 8,7863  

5% da média aparada 8,4753  

Mediana 8,6250  

Variância 1,769  

Desvio Padrão 1,32994  

Mínimo 3,33  

Máximo 10,00  

Amplitude 6,67  

Amplitude interquartil 1,45  

Assimetria -1,628 ,374 

Curtose 3,993 ,733 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 
A saída (output) está nos informando que a média geral dos alunos ao final do ano é de 8,36. Se 

todos tivesse obtido esse escore, seria uma festa com 100% de aprovação. Mas não é bem assim. A média 

pode esconder muita coisa. 

Primeiro, ela pode omitir que alguns alunos foram reprovados e que ficarão sem ter o que 

comemorar na festa e final de ano. Mas nos interessa agora saber sobre Intervalo de Confiança. Os 

resultados nos indicam que os limites inferior e superior são 7,93 e 8,79. Essa estatística nos ajuda a 

aumentar a certeza de que a média está fornecendo um valor confiável de 95%. Ou seja, para 100 amostras, 

95 delas indicariam esse mesmo valor (serve mais para ser usado com banco de large-N). 

Segundo, o valor de Assimetria nos informa que nossa distribuição no histograma é assimétrica à 

esquerda, ou seja, que os dados não estão exatamente distribuídos em torno da média e sim que há mais 

casos (entradas) no lado direito. O histograma pode ajudar e tirar essa dúvida.  
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Gráfico 1 – Histograma da Média Geral  

 
Fonte: Aula_exerc (2018). 

 
Considerando que o ponto máximo da curva normal, percebemos que a distribuição está mais 

concentrada do lado direito, indicando uma assimetria em relação ao lado esquerda.  

 

 

 

 

Valores de Assimetria perto de 1,0 e -1,0 é são considerados SIMÉTRICOS e, portanto, com 

distribuições normais. 

 

Por fim, a Curtose indica a dispersão da distribuição dos valores dos valores no eixo x. Trocando 

em miúdos, indica se nosso histograma (distribuição) é mais ou menos achatado. 

 

 

 

 

  

Por fim, nosso valor de Curtose foi de 3,99. O que indica uma distribuição afunilada, ou seja, 

distribuição com valores concentrados em torno da média. 

 

b. Que disciplinas possuem valores de distribuição concentrados à esquerda, à direita e simétricos? 

c. Que disciplinas possuem distribuições afuniladas, achatadas ou mesocúrtica? 

Assimetria negativa = valores concentrados do lado direito 

Assimetria positiva = valores concentrados do lado esquerdo 

Assimetria igual a 0,0 = distribuição simétrica. 

Curtose positiva (leptocúrtica) = curva afunilada 

Curtose negativa (platicúrtica) = curva achatava 

Curtose igual a 0,0 = distribuição mesocúrtica 
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d. Vamos trabalhar com uma grande base de dados agora: gastos_prefeitos.sav. Por definição 

estatística, é recomendado que você utilize amostras ao invés da população (poupa trabalho, 
tempo e dinheiro).  

Imagine que você foi contratado para fazer uma pesquisa de opinião sobre intenção de votos em 
Alagoas. O cliente inexperiente acha que você terá que coletar a população de eleitores 
(2.187.966) para que os resultados sejam confiáveis. Mas você manja dos paranauês das 
estatísticas e sabe que deve confiar na magia da amostra aleatória.  

Para provar que você está correto, “rode” uma estatística descritiva do “total de despesas do 
candidato”. Analise os valores do seu output. Agora selecione uma amostra aleatória de 10% dos 
casos e repita o processo da estatística descritiva.  

A rotina para realizar essa tarefa é:  
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(uniform(1)=.10). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Aproximadamente 10% dos casos (SAMPLE)'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER  BY filter_$. 
EXECUTE. 

De forma mais didática:  

(1) Dados/Selecionar Casos/ Amostra aleatória de casos 
(2) Clique em “Amostragem”. Determine o tamanho percentual da amostra que você deseja. 
(3) Aperte OK 
(4) Peça uma nova Estatística descritiva 

O que me diz? Os dados são diferentes sim, mas nem tanto e podem ser usados com confiança 
nos estudos, pois eles apresentam naquele nível de confiança de 95%. 

 

e. Agora faça um gráfico de dispersão entre total de total de votos x total de despesas. 

f. Faça um gráfico de dispersão entre total de votos x total de despesas para cada ano eleitoral 
(incluindo a linha de ajuste total, afim de definir qual deles tem maior correlação entre as 
variáveis). 

g. Considere todas as eleições juntas e faça amostras de 1%, 2%, 3%, 5% e 20%. Rode a dispersão 
de total de votos x total de despesas. 

h. Baixe o banco de dados Atlas do Desenvolvimento Humano <http://www.atlasbrasil.org.br>. 
Selecione uma amostra aleatória de 50% dos casos só para o ano de 2010. Apresente a estatística 
descritiva do GINI e IDHM. Analise a curtose e assimetria dos resultados, apresentando 
histograma.  

i. Considere todos os casos e apresente um histograma da Esperança de vida ao nascer (1999, 2000 
e 2010). Em seguida comente de forma tecnicamente correta.  

j. Qual a correlação (gráfico e tabela) entre Esperança de vida ao nascer e IDHM? 

k. Faça um gráfico de barras com a média de Esperança de vida ao nascer por Unidades Federativas 
e anos.  

 

 

Nesse ponto você deve ter percebido que a base de dados chama UF por números e não por letras. O 
bom é que você sabe corrigir esse pequeno problema. Basta abrir olhar para a terceira aba do arquivo 
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aberto no Excel e você perceberá que para cada Unidade Federativa tem um número correspondente. 
Pronto! O resto você sabe fazer.   

 


