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CURSO: Licenciatura em Matemática

DISCIPLINA: Cálculo das Probabilidades e Estatística CÓDIGO DA DISCIPLINA: 45
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67

DOCENTE RESPONSÁVEL: Prof. Dr. William de Souza Santos 

EMENTA

Técnicas básicas de contagem. Permutações simples e circulares. Número de soluções de equações lineares

com coeficientes unitários. Combinações e Arranjos com repetição. Propriedades do Triângulo de Pascal e dos

Números Binomiais. População e amostra. Amostra aleatória simples. Estatísticas e parâmetros. Distribuições

amostrais. Estimação pontual e por intervalos. Testes de hipóteses. Introdução ao controle de qualidade. Análise

Exploratória de Dados. Probabilidade. Probabilidade Condicional. Teorema de Bayes. Variáveis Aleatórias

Discretas e Contínuas. Valor Esperado e Variância. Modelos Probabilísticos para Variáveis Discretas e Contínuas

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral: 

●    Utilizar métodos e técnicas estatísticas que possibilitem sumariar, calcular e analisar informações com vistas

à tomada de decisões.

Específicos:

Estudar os conceitos fundamentais envolvendo análise combinatória e binômio de Newton.

Estudar amostras, obter resultados, conhecer a previsão desses resultados e a probabilidade com

que se pode confiar nas conclusões obtidas. 

Conhecer a Representação gráfica. 

Conhecer as medidas de tendência central. 

Conhecer as medidas de dispersões. 



Conhecer Estatística Inferencial (generalizações) 

Conhecer e avaliar o tamanho do erro ao fazer as generalizações. 

Relacionar e aplicar os diversos conceitos estudados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Estatística Descritiva:  Introdução estatística;  Importância da Estatística;  Grandes áreas da

Estatística;  Fases do Método Estatístico;

Distribuição de Frequência:  Elementos de uma distribuição de frequência:  Amplitude total;  Limites

de classe;  Amplitude do intervalo de classe;  Ponto médio da classe;  Frequência absoluta, relativa e

acumulada;  Regras Gerais para a elaboração de uma distribuição de frequência;  Gráficos

representativos de uma distribuição de frequência: Histograma e gráfico de coluna;

Medidas de Posição:  Introdução;  Média aritmética simples e ponderada e suas propriedades;  Moda:

Dados agrupados e não agrupados em classes;  Mediana: Dados agrupados e não agrupados em

classes;

Medidas de Dispersão:  Variância;  Desvio Padrão;  Coeficiente de variação;

Probabilidade:  Experimentos aleatórios, espaço amostral e eventos;  Probabilidade: Definição

clássica; Probabilidade e frequência relativa;  Tipos de eventos;  Axiomas de Probabilidade;

 Probabilidade condicional e independência de eventos;  Teoremas: Bayes, Produto, Probabilidade

total;

Distribuições discretas:  Bernoulli;  Binomial;  Poisson;

Distribuição contínua:  Uniforme;  Normal - propriedades, distribuição normal padrão;  Normal como

aproximação da Binomial;

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a resolução de

exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente, estudos de casos e trabalhos individuais. Podem

ser utilizados softwares estatísticos para visualização e manipulação de dados e softwares específicos para a

escrita de textos matemáticos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[X] Laboratório

[X] Softwares² - Excel, R Project.

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

As avaliações serão feitas através da realização de provas escritas, resolução de listas de exercícios e trabalhos

em equipe.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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