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Probabilidade e Estatística I 

Notas de aula para os seguintes cursos:  

Biologia, Ciências da Informação e Documentação, Contabilidade, Economia,  

Física Médica, Informática Biomédica, Psicologia e Química (FFCLRP – USP) 

 

Aula 0 

 

Professor: Antônio C. Roque (DFM-FFCLRP-USP) 

Sala: Sala 201 do Prédio P1 (DFM)  

Telefones: 3602-3768 (sala); 3602-3859 (laboratório) 

FAX: 3602-4887 

Telefone da Secretaria do DFM (recados): 3602-3693 

E-mail: antonior@neuron.ffclrp.usp.br 

Página do Laboratório de Sistemas Neurais (SisNe):  http://neuron.ffclrp.usp.br 

 

Descrição da disciplina: 

Esta disciplina pretende oferecer uma introdução geral aos conceitos básicos da Estatística 

Descritiva, da Teoria das Probabilidades e da Análise de Regressão e Correlação necessários para 

a apresentação, a análise e a modelagem de dados, bem como preparar os estudantes para o 

material que será dado no próximo curso (que trata da Inferência Estatística). O conteúdo da 

disciplina foi elaborado para estudantes que não tiveram qualquer experiência prévia com 

Estatística e Teoria das Probabilidades. A disciplina pretende fazer com que o aluno tenha um 

contato prático com a Estatística e a Teoria das Probabilidades, e isso será feito por meio de 

exercícios e projetos com o uso do computador. 

O uso do computador como ferramenta para a descrição, o tratamento e a modelagem de 

dados tem revolucionado a maneira como se faz ensino e pesquisa em estatística e este curso irá 

procurar ilustrar isto ao fazer uso do MS Excel para demonstrações em sala de aula e exercícios 

para casa. A opção por um programa como o Excel (uma planilha de cálculos) ao invés de um 

pacote estatístico como o SPSS ou o Minitab se deve à sua facilidade de acesso – tanto em casa 

como na universidade – e à relativa facilidade com que ele pode ser aprendido.  

Para que de fato o aluno tenha que “por a mão na massa” e realizar trabalhos com o Excel, 

ao longo do semestre serão passados projetos de computador para casa, que poderão ser feitos 

individualmente ou em grupo (de no máximo dois!). Esses projetos serão corrigidos e receberão 

notas cuja média entrará na composição da nota final de cada aluno. Os projetos terão datas 
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específicas para ser entregues, de maneira que um projeto entregue em data posterior à data 

marcada receberá nota zero. 

 

Critério de Avaliação: 

A avaliação do aluno será feita com base em três tipos de prova: (1) duas provas escritas a serem 

feitas em sala de aula (40% da nota final); (2) uma prova oral consistindo de exercícios a serem 

resolvidos em sala de aula ao longo de todo o semestre (30% da nota final); e (3) dois projetos 

computacionais feitos fora do horário de aulas, em casa ou na universidade (30% da nota final).  

As provas escritas serão feitas individualmente. Os projetos computacionais poderão ser 

feitos em grupos de no máximo duas pessoas (eles também poderão ser feitos individualmente, 

caso o aluno assim o deseje). Já as provas orais serão feitas por todos os alunos que se 

encontrarem na sala nos momentos das suas aplicações. A sistemática de aplicação dessas provas 

orais será a seguinte: em um dado momento de uma aula o professor proporá um certo problema 

à classe. Ele indicará um aluno ou aluna para ir à frente da sala resolver o problema, escrevendo 

no quadro-negro ou utilizando o computador, e esse aluno ou aluna irá interagir com os demais 

alunos buscando sugestões sobre como resolver o problema. O professor não interagirá com os 

alunos durante esse processo; ele apenas observará o que estiver sendo feito. O objetivo disso é 

estimular a discussão do problema em grupo, levando os alunos a conversar entre si para chegar à 

melhor solução para o problema. O aluno ou aluna que estiver à frente da sala, além de participar 

da discussão com o grupo, terá o papel de implementar no quadro-negro ou no computador as 

sugestões propostas pelos alunos. Ao final de um tempo determinado pelo professor, o aluno ou 

aluna que estiver à frente da sala deverá apresentar, explicando cada passagem feita, a solução 

para o problema obtida pela turma. O professor irá então dizer se a resposta está certa ou errada e 

dará uma nota para todos os alunos presentes (incluindo o aluno ou aluna selecionado) pelo 

trabalho realizado. Os alunos que estiverem ausentes em um dia em que for aplicada uma prova 

oral receberão nota zero nessa prova. 

A primeira prova (P1) e a segunda prova (P2) serão feitas em datas definidas no primeiro 

dia de aula, de comum acordo entre o professor e os alunos. O mesmo ocorrerá para as datas de 

entrega e devolução dos projetos computacionais. As provas orais poderão ocorrer a qualquer 

momento após a primeira semana de aulas, sem aviso prévio por parte do professor. 

A nota final do aluno será calculada da seguinte maneira: Sendo C a média das notas dos 

dois projetos computacionais (C = (C1+ C2)/2), P a médias das notas das duas provas (P = (P1+ 

P2)/2) e O a média das notas das provas orais, a nota final do aluno será: 

NF = 0,3C + 0,4P + 0,3O. 
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Para ser aprovado, o aluno deverá ter a nota final NF maior ou igual a 5 e ter uma freqüência às 

aulas superior ou igual a 70%.  

 

Sobre provas substitutivas e trabalhos extras: 

Espera-se que todos os alunos compareçam às aulas, às provas e entreguem seus projetos nas 

datas marcadas. Por favor, não peça ao professor permissão para entregar um projeto depois do 

prazo ou para fazer uma prova substitutiva ou trabalho adicional para repor ou melhorar uma 

nota, exceto em casos de emergência médica ou outras razões sérias justificadas por escrito, de 

preferência com antecedência. Caso uma prova substitutiva seja necessária, ela será feita 

oralmente na sala do professor. 

 

Lei de Murphy: 

Vocês devem conhecer a famosa lei de Murphy: “Se alguma coisa pode dar errado, ela vai”. Por 

exemplo, se você escrever um trabalho no computador e (a) não fizer um back-up em um 

disquete ou outra mídia ou (b) não imprimir pelo menos uma cópia além daquela que você vai 

entregar para o professor, a lei prediz que a cópia que você entregaria ao professor irá se perder 

ou ser destruída de alguma maneira e que toda a informação no disco rígido do seu computador 

será destruída por um vírus. Se você não conhecia a lei de Murphy, agora você a conhece e, 

portanto, não tem desculpa para entregar um projeto depois da data por causa de algum dos 

efeitos preditos por ela. 

 

Recuperação: 

Caso a nota final NF esteja entre 3,0 (inclusive) e 4,9 e o aluno tenha freqüência igual ou superior 

a 70%, ele terá direito a uma segunda avaliação. Esta segunda avaliação será uma prova escrita 

cobrindo toda a matéria, a ser feita individualmente. O local e a data da segunda avaliação serão 

informados pelo professor ao fim da disciplina. Caso a nota da segunda avaliação seja igual ou 

superior a 5,0 o aluno será considerado aprovado na disciplina.  

 

Tópicos: 

• Estatística Descritiva: organização de dados, medidas de tendência central e de variabilidade; 

• Introdução à Teoria das Probabilidades: conceitos básicos, métodos de contagem, a regra de 

Bayes e algumas aplicações, introdução à teoria da informação; 

• Distribuições de Probabilidade: variáveis aleatórias discretas e contínuas e suas distribuições; 

• Regressão e correlação linear: conceitos básicos, retas de regressão e coeficiente de 

correlação; 
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• Noções sobre o uso do programa MS® Excel como ferramenta de visualização e aplicação dos 

conceitos apresentados. 

 

Requisitos: 

• O curso exigirá do aluno conhecimentos de matemática do 2o grau − funções e álgebra 

elementar − e raciocínio lógico; 

• O conteúdo é de nível introdutório e não é difícil, mas a matéria é cumulativa e requer um 

estudo constante, além do comparecimento regular às aulas, para sua compreensão. 

 

Bibliografia: 

• Triola, M. F., Introdução à Estatística, sétima edição. Livros Técnicos e Científicos Editora, 

Rio de Janeiro, 1999; 

• Bussab, W. O. e Morettin, P. A., Estatística Básica, quinta edição, Editora Saraiva, São 

Paulo, 2002; 

• Anderson, D. R., Sweeney, D. J. e Williams, T. A., Estatística Aplicada à Administração e 

Economia, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2003; 

• Dekking, F. M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H. P. and Meester, L. E., A Modern Introduction to 

Probability and Statistics: Understanding Why and How. Spinger-Verlag, London, 2005 ; 

• Magalhães, M. N. e Pedroso de Lima, A. C., Noções de Probabilidade e Estatística, quarta 

edição. EDUSP, São Paulo, 2002; 

• Beiguelman, B., Curso Prático de Bioestatística, quinta edição revisada. FUNPEC, Ribeirão 

Preto, 2002; 

• Lapponi, J. C., Estatística Usando Excel, Lapponi Editora, São Paulo, 2002; 

• Levine, D. M., Berenson, M. L. E Stephan, D., Estatística: Teoria e Aplicações Usando 

Microsoft® Excel em Português. Livros Técnicos e Científicos Editora. Rio de Janeiro, 2000. 

• Hoel, P. G., Estatística Elementar, Editora Atlas, São Paulo, 1992. 

• Silver, M., Estatística para Administração. Editora Atlas, São Paulo, 2000; 

• Milone, G., Estatística Geral e Aplicada, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2004 

• Martins, G. A., Estatística Geral e Aplicada, terceira edição. Editora Atlas, São Paulo, 2005. 

• Ewens, W. J. and Grant, G. R., Statistical Methods in Bioinformatics, Springer-Verlag, New 

York, 2001; 

• Gotelli, N. J. and Ellison, A. M., A Primer of Ecological Statistics. Sinauer Associates, 

Sunderland, MA, 2004. 
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Material Complementar: 

• Roque, A. C., Notas de Aula. Notas de aula de um curso oferecido anteriormente pelo 

professor. Serão fornecidas para fotocópia no início da disciplina (note que o conteúdo das 

notas de aula pode não corresponder exatamente ao das aulas dadas neste semestre). 

 

É altamente recomendável que o aluno, além de assistir às aulas, estude regularmente e faça 

exercícios dos livros indicados acima. Os exercícios das provas orais a serem feitos em sala de 

aula serão retirados desses livros.  

 

Material na Internet: 

Existem alguns livros e textos sobre estatística e teoria das probabilidades disponíveis livremente 

na internet, escritos por professores de universidades e colleges norte-americanos. Alguns deles 

estão dados abaixo: 

• Introductory Statistics: Concepts, Models and Applications. Livro escrito pelo Prof. David W. 

Stockburger, da Southwest Missouri State University; 

• HyperStat Online Textbook. Página preparada pelo Prof. David Lane, da Rice University; 

• Statistical Tools for Internet and Classroom Instructions with a Graphical User Interface. 

Página preparada pelo Prof. Philip B. Stark, da Universidade da Califórnia em Berkeley.  

• Electronic Statistics Textbook. Livro público preparado pela StatSoft, Inc., autora do 

programa STATISTICA (este pago); 

• Introduction to Probability Livro disponível pela internet escrito por Charles M. Grinstead 

(Swarthmore College) e J. Laurie Snell (Dartmouth College).  

• http://www.dartmouth.edu/%7Echance/teaching_aids/books_articles/probability_book/book.h

tml. Página com links para sites sobre teoria das probabilidades na internet mantida pela 

American Mathematical Society. 


