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IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Estatística Aplicada à Química. CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.026 

PRÉ-REQUISITO: Matemática básica 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2º 

CARGA HORÁRIA: 

TEÓRICA: 50 hs PRÁTICA: -- EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs CARGA HORÁRIA TOTAL:50 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ricardo José Ferreira 

 

EMENTA 

 

1. Noções Básicas de Estatística: Definição e importância da estatística para o método científico; 

importância da estatística para a obtenção de resultados e conclusões para os experimentos químicos.  

Construção e interpretação de tabelas de dados. 

2. Amostragem: Definição e importância das amostragens, Tipos de amostragens – probabilísticas e 

não probabilísticas; simples, estratificada, conglomerado, sistemática.  

3. Distribuição de frequência: Definição, amplitudes, limites e intervalos de classe, frequência absoluta, 

relativa e frequência acumulada; elaboração de uma distribuição de frequência; formas de 

representação de uma distribuição de frequência. 

4. Medidas de posição e dispersão: Média simples e ponderada, geométrica e harmônica. Moda, média 

e mediana. Medidas separatrizes. Dispersão, assimetria e curtose.  

5. Introdução ao estudo da probabilidade: Noções de probabilidade: experimento aleatório, espaço 

amostral e eventos. Definição de probabilidade. Axiomas e principais propriedades das probabilidades, 

probabilidade condicional, eventos independentes, eventos mutuamente exclusivos. Cálculo de 

probabilidades. 

6. Probabilidade: Variáveis aleatórias: função de probabilidade, função de distribuição acumulada, 

variância. Noções de Distribuição de probabilidade: binomial, de Poisson, normal, qui quadrada e t de 

student.  

7. Inferência estatística: Distribuição amostral, estimativas e testes de hipóteses. 

8. Correlação e regressão linear: Diagrama de regressão, Correlação, Coeficiente de correlação linear 

e Regressão linear simples 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Utilizar métodos estatísticos para planejar experimentos, obter dados e organizar, resumir, analisar, 

interpretar esses dados e deles extrair conclusões.  

 

Específicos 

- Ler e interpretar tabelas e dados estatísticos 

- Construir distribuições de frequência, apresentar em tabelas e as medidas descritivas 

- Dominar a aplicação das distribuições de probabilidades em fenômenos estatísticos. 

- Conhecer subsídios que permita ao pesquisador aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística 

- Estabelecer uma relação entre duas variáveis de modo a estimar valores para uma variável com base 

em valores conhecidos de outra por meio de uma regressão linear 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Noções Básicas de Estatística 

 1.1. Definição e importância da estatística para o método científico 

 1.2. Importância da estatística para a obtenção de resultados e conclusões para os 

experimentos químicos. 



 1.3. Séries estatísticas 

 1.4. Interpretação de tabelas de dados 

2. Amostragem 

 2.1. Definição e importância das amostragens 

 2.2. Tipos de amostragens – probabilísticas e não probabilísticas; simples, estratificada, 

conglomerado, sistemática. 

3. Distribuição de frequência 

 3.1. Definição, amplitudes, limites e intervalos de classe 

 3.2. Frequência absoluta, relativa e frequência acumulada; 

 3.3. Elaboração de uma distribuição de frequência; formas de representação de uma 

distribuição de frequência. 

4. Medidas de posição e dispersão 

 4.1. Média simples, ponderada, geométrica e harmônica 

 4.2. Moda, média e mediana; 

 4.3.Medidas separatrizes. Dispersão, assimetria e curtose 

5. Introdução ao estudo da probabilidade 

 5.1. Noções de probabilidade: experimento aleatório, espaço amostral e eventos 

 5.2. Definição de probabilidade. Axiomas e principais propriedades das probabilidades; 

 5.3.Probabilidade condicional, eventos independentes, eventos mutuamente exclusivos. 

 5.4. Cálculo de probabilidades. 

6. Probabilidade 

 6.1. Variáveis aleatórias: função de probabilidade 

 6.2. Função de distribuição acumulada; 

 6.3. Variância. 

 6.4.Distribuição de probabilidade binomial, normal, Qui Quadrada, t de Student 

 6,5. Principais distribuições discretas: Bernoulli, Poisson, Binomial 

7. Inferência estatística 

 7.1. Distribuição amostral e estimativas 

 7.2.Testes de hipóteses 

8. Correlação e regressão linear 

 8.1. Diagrama de regressão 

 8.2. Correlação; 

 8.3. Coeficiente de correlação linear 

 8.4.Regressão linear simples 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia do ensino será baseada em aulas expositivas e dialogadas, trabalhos em equipe e 

pesquisa. Quando adequado será feito o uso recursos multimídia.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[x] Quadro 

[x] Projetor 

[x] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[ ] Equipamento de Som 

[x] Laboratório 

[] Softwares:  

[] Outros: 

 

 

 

 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será obtida a partir de provas, testes e estudos dirigidos em acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelo IFPB, além disso contemplará aspectos qualitativos como a assiduidade, 

participação nas aulas e o envolvimento com a disciplina de um modo geral. 
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OBSERVAÇÕES 

 


