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B2 – Estatística 
Computacional 

 Noções básicas sobre amostragem 

- Amostra aleatória e não aleatória. 

- Técnicas de amostragem aleatória: 

       - Amostragem aleatória simples – números aleatórios; as funções RAND 

(ALEATORIO) e VLOOKUP (PROCV) do Excel e sua utilização na seleção de 

amostras. 

       - Amostragem estratificada. 

 Uso do Excel em análise exploratória de dados 

- Obtenção dos valores de algumas estatísticas descritivas – AVERAGE (MEDIA), 

MEDIAN (MED), MODE (MODA), STDEV (DESVPAD), VAR (VAR), PERCENTILE 

(PERCENTIL), QUARTILE (QUARTIL), MAX (MÁXIMO), MIN (MÍNIMO), etc. 

- Construção de tabelas de frequências – uso das funções COUNT (CONTAR), 
COUNTIF (CONTAR.SE), COUNT.VAL (CONTAR.VAL), FREQUENCY 
(FREQUÊNCIA), SUM (SOMA), etc.  

- Construção de representações gráficas. 

   - Gráfico de pontos;  
- Diagrama de dispersão; 
- Diagrama de barras;  
- Histograma; 
- Diagrama de extremos e quartis; 
- Gráfico de caule-e-folhas; 
- Diagrama circular; 
- Outras representações gráficas.  

• Construção de tabelas de contingência – uso do procedimento PIVOT TABLE 
(TABELA DINAMICA).  

24 



 Simulação de algumas experiências aleatórias simples (por exemplo, lançamento 

de um dado, extração dos números de lotarias ou concursos análogos, chegadas 

de viaturas a um parque de estacionamento, etc. 

1.º e 2º B3 – Modelos de Funções 

 Estudo, usando a calculadora gráfica ou o computador, de propriedades simples 

das seguintes famílias de funções elementares, estudando o efeito da variação 

de um parâmetro (e apenas um parâmetro de cada vez): 

- funções lineares: a x +b; 

- funções polinomiais do 2º e 3º grau; 

- funções trigonométricas (seno e cosseno): a sen (b x +c), a cos (b x +c);  

- função logarítmica (de base superior a 1); 

- função exponencial (de base superior a 1); 

- função logística: a/( 1 + b * d^(-x)) com d superior a 1. 

 Discussão, a partir das propriedades estudadas, de qual dos modelos de funções 

estudados parece ser mais adequado para descrever as variáveis descritas por 

tabelas de valores dados. 

 Usando a regressão determinar, com recurso a calculadoras gráficas ou 

computadores, modelos de funções a partir de tabelas de valores. 

 Resolver problemas usando modelos de funções 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

B2 – Estatística 
Computacional 

E1 – Sabe organizer dados no Excel de modo a serem susceptíveis de tratamento estatístico. 
E2 – Delinea e implementa planos de amostragem adequados ao estudo de algumas 
características de interesse em populações que lhes seja fácil acesso (população escolar, 
população da freguesia, etc.). 
E3 – Adquiri conhecimento sobre a forma como executar as funções do Excel destinadas ao 
cálculo de estatísticas descritivas, realização de representações gráficas e construção de 

 

 



tabelas de contingência. 
E4 -Sabe implementar procedimentos de simulação de experiências aleatórias simples.  
E5 – Cimenta conhecimentos adquiridos anteriormente, nomeadamente no que respeita à 

interpretação das estatísticas e representações gráficas que vão sendo obtidas e à escolha 

critica das mais adequadas aos dados em estudo. 

Ficha de avaliação / Trabalho 

de grupo 

 

Observação direta 

 

Trabalho desenvolvido nas aulas 

 

Auto e heteroavaliação 

 

 

B3 – Modelos de 
Funções 

F1 – Determina, usando a calculadora gráfica ou o computador, propriedades simples de 
famílias de funções elementaries. 
F2 - Determina, a partir das propriedades das funções, quais os modelos de funções que 
melhor se adequam a tabelas de valores dadas. 
F3 - Obtem modelos de regressão, usando calculadoras gráficas ou computadores, a partir de 
tabelas de valores. 
F4 - Usa modelos de funções para explicar e prever propriedades das situações a que se 
tentam aplicar os modelos. 

 
Saber ser/saber 
estar (SSE) 
(A aplicar em 
todos os módulos) 

Realiza com empenho as tarefas propostas e os trabalhos de casa, participa oportuna e 

organizadamente e respeita os colegas e professores. 

 

Desenvolve atitudes promotoras do sentido de responsabilidade e de respeito pelos outros e 

pelas diferenças, adotando comportamentos colaborativos e participativos nos diversos 

contextos de aprendizagem. 

  

Notas: 
- a avaliação final a atribuir em cada módulo é determinada tendo em conta a seguinte ponderação:  

 95% (média aritmética de cada um dos descritores) 

 5% (saber ser/ saber estar) 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados. 

 

Avaliação em contexto de ensino à distância (E@D): 
     - Durante o período em que os alunos estejam em modalidade de E@D a avaliação dos descritores deve ser realizada com instrumentos adaptados à 
circunstância dos alunos não estarem em regime presencial, tendo em conta a especificidade da disciplina. 

     - Deve ser privilegiada a avaliação através da oralidade. A avaliação escrita deve ser realizada, sempre que possível, no momento da sessão síncrona, 

num tempo real limitado. 

     - Sempre que os alunos se encontrem em modalidade E@D, não há lugar à substituição de uma pontuação obtida pelo aluno, num ou mais 

descritores. 

     - A avaliação em contexto de E@D não carece de aviso prévio, por parte do professor, ao aluno. 

 


