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Resumo Descritivo
Iniciação ao estudo da teoria das probabilidades e inferência estatística.

Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver)
Saber aplicar os principais conceitos e métodos da teoria das probabilidades e processos estocásticos na avaliação de problemas de natureza aleatória. Utilizar os principais métodos de inferência
estatística como ferramenta de suporte à tomada de decisão.
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Conteúdos Programáticos
Estatística descritiva. Probabilidades. Variáveis aleatórias e distribuições discretas. Variáveis aleatórias e distribuições contínuas.
Distribuições conjuntas de probabilidade. Estimação pontual. Estimação por intervalos.Testes de hipóteses

Métodos de Ensino, incluindo de Avaliação
Aulas Teóricas – Exposição teórica dos conteúdos e, sempre que possível, acompanhada de exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-Práticas: Resolução de fichas de exercícios.
A avaliação da disciplina é feita de forma distribuída com Exame de Época Normal. Durante o período de aulas realizar-se-á um teste. A classificação final do aluno é obtida do
melhor de:
(1) 40% Teste + 60% Exame de Época Normal
(2) 100% Exame de Época Normal
Nota: O Teste não é obrigatório. Em (1) a classificação no Exame de Época Normal não pode ser inferior a 7 valores. Este método de avaliação apenas se aplica ao Exame de
Época Normal.
Não existe prova complementar para os alunos que obtiverem classificação final entre 8 e 9.4 valores ou superior a 16 valores.
Os alunos aprovados que desejem fazer melhoria de nota devem seguir o regulamento geral de avaliação da Universidade do Algarve.
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Conteúdos Programáticos Desenvolvidos
1 - Estatística descritiva
Introdução. Exemplos de aplicação da Estatística.
Estatística descritiva e Estatística indutiva.
Organização de dados. Distribuições de frequências e sua representação gráfica.
Medidas de localização.
Medidas de dispersão.
2 - Probabilidades
Experiências aleatórias. Espaço de resultados. Acontecimentos.
Noção de probabilidade. Interpretações frequencista e subjectivista. Axiomas.
Regras de adição.
Probabilidade condicionada.
Regras de multiplicação e da probabilidade total.
Acontecimentos independentes.
Teorema de Bayes.
3 - Variáveis aleatórias e distribuições discretas
Variáveis aleatórias discretas.
Função de probabilidade.
Função de distribuição.
Valor esperado e variância duma variável aleatória discreta.
A distribuição uniforme discreta.
A distribuição binomial.
A distribuição geométrica.
A distribuição hipergeométrica.
A distribuição de Poisson.
4 - Variáveis aleatórias e distribuições contínuas
Variáveis aleatórias contínuas.
Função de densidade de probabilidade.
Função de distribuição.
Valor esperado e variância duma variável aleatória contínua.
A distribuição uniforme contínua.
A distribuição normal.
A aproximação normal das distribuições binomial e de Poisson.
A distribuição exponencial.
5 - Distribuições conjuntas de probabilidade e complementos
Duas variáveis aleatórias discretas. Distribuições conjuntas, marginais e condicionais. Independência.
Covariância e correlação.
Combinações lineares de variáveis aleatórias.
Teorema do Limite Central.
6 - Estimação pontual
Inferência Estatística. Amostragem aleatória.
Estimadores e propriedades.
Distribuições amostrais.
Distribuições amostrais de médias.
7 - Estimação por intervalos
Intervalos de confiança.
Intervalo de confiança para a média, variância conhecida.
Intervalo de confiança para a média de uma população normal, variância desconhecida.
Intervalo de confiança para a variância de uma população normal.
8 - Testes de hipóteses
Testes de hipóteses para a média, variância conhecida.
Testes de hipóteses para a média de uma população normal, variância desconhecida.
Testes de hipóteses para a variância de uma população normal.
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