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Expectativa 

 

 

 

Questão 1 

 

A estatística descritiva nos indica qual é a situação, descreve e informa o que há de tal 

modo que permite descrever e resumir as observações que existem sobre um assunt o. Se calcula 

a partir dos dados de uma amostra ou população.  

 

 

Questão 2 

 
Se define como aquela que compreende os métodos e procedimentos para deduzir 

propriedades (fazer inferências) de uma população, a partir de uma pequena parte da mesma 

(mostra).  

Ou 

É um método que consiste em calcular um valor que descreva o conjunto de dados, um 

resumo numérico das observações feitas.  

 

 

Questão 3 

 
São as medidas descritivas que indicam onde se encontra o centro e o valor mais típico 

de uma série de dados.  

As mais importantes são a média, a mediana e a moda.  

 
 

 

Questão 4 
 

O autor afirma que essa pesquisa é importante porque através das ferramentas 

estatísticas é possível efetuar uma análise que permita determinar os fatores e motivos que 

levaram os alunos dessa universidade a tomar a decisão de [trancar o curso, abandonar o curso] 

conhecer a realidade dos fatos.  

 

 
 

Questão 5 
 

A estatística abarca uma ampla variedade de disciplinas, desde a física até as ciências 

sociais, deste as ciências da saúde até o controle de qualidade. É usada para a tomada de 

decisões em áreas de negócios, instituições educativas e governamentais.  

Atualmente, a Unidade Regional de Desenvolvimento do Bem -estar Estudantil de Porto 

Ordaz se encarrega de velar pelo bem-estar infantil, como seu próprio nome o indica, com o fim 

de resolver situações que se apresentem ao alunado como, por exemplo, trancamentos (Saídas 

Extemporâneas). Nos últimos tempos nota-se que a solicitação de trancamentos cresceu, 

portanto, é importante conhecer quais são os motivos que estão envolvidos nessa tomada de 

decisões, de tal maneira que seja possível estabelecer estratégias para melhorar essa situação, 

tudo isso como fim de buscar o bem-estar dos estudantes.  

 


