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6. MEDIDAS SEPARATRIZES

Q1 =

Separatrizes são valores da distribuição que a dividem em partes
quaisquer.

Q2 =

A mediana, apesar de ser uma medida de tendência central, é também
uma separatriz de ordem 1/2, ou seja, divide a distribuição em duas partes
iguais.

Q3 =

Existem outras separatrizes. As mais comumente usadas são:
Quartis – dividem a distribuição em quatro partes iguais, de ordem 1/4.
Decis – dividem a distribuição em 10 partes iguais, de ordem 1/10.
Centis – dividem a distribuição em 100 partes iguais, de ordem 1/100.

Quartis
Os quartis são os 3 pontos que dividem a série em quatro partes iguais.
Q1 – primeiro quartil – separa os 25% dos valores mais baixos da
distribuição dos resultantes 75%.
Q2 – segundo quartil – coincide com a mediana, separa os 50% dos valores
mais baixos dos 50% dos valores mais altos da distribuição.
Q3 – terceiro quartil – separa os 75% dos valores mais baixos da
distribuição dos 25% dos valores mais altos.
Fórmula das separatrizes:
Sp = Lir +

%1A^_`

Portanto:
Q = Lir +

^O

%1A^_`
^O

Passos para o cálculo:
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3°) Localizam-se as posições dos quartis na frequência acumulada.
4°) Aplica-se a fórmula.
Exemplo: Escores encontrados em 10 crianças
na dimensão extensão no período pré-operacional.
X
4
8
10
13
14
17
18
22

F
1
1
1
2
2
1
1
1
10

Q1 =

+
b

=

-H
b

= 2,5

1° Colocar em ordem:
4, 8, 10, 13, 13, 14, 14, 17, 18, 22
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1°) Encontra-se a frequência acumulada da distribuição.
2°) Posicionar os quartis através da fórmula.
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Decis
Os decis são os nove pontos que dividem a distribuição em 10 partes
iguais.

Centis ou percentis

PARTE II
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
INTRODUÇÃO

Os percentis são os 99 valores que dividem a distribuição em 100
partes iguais, abrangendo, cada um, 1% do número total da distribuição.

O que se fez até agora, na Estatística descritiva, foi sumarizar
resultados acerca de um grupo denominado amostra, que é representativo de
um grupo maior, que se denomina população.

As separatrizes são amplamente utilizadas em psicologia, com o
objetivo de padronizar resultados. Testes psicológicos como o Bender,
Bateria CEPA e outros utilizam as separatrizes em suas tabelas
padronizadas.

Às vezes se faz necessário extrair conclusões de uma determinada
investigação científica sem se dispor de evidências suficientes. Neste caso,
o pesquisador precisa saber quando dispõe de evidências suficientes para
chegar a uma conclusão com determinado grau de confiança.

A média aritmética, juntamente com o desvio-padrão, embora menos
frequentemente, também são utilizadas como critérios de padronização.
Elizabeth Koppitz, no Bender infantil, padronizou seus resultados a partir
destas medidas.

Ao se desejar concluir com evidências incompletas pode-se lançar
mão de estatística. Chamam-se deduções probabilísticas. Ao se deduzir a
partir da probabilidade, faz-se inferência estatística.
Para se recorrer à inferência estatística, faz-se uso do raciocínio
indutivo e da teoria das probabilidades.

1. OBJETIVOS DA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A inferência estatística aborda dois tipos fundamentais de problemas:

Estimativa dos parâmetros de uma população
A partir dos resultados obtidos na amostra, estimam-se os parâmetros
da população.
Na maioria das vezes, torna-se impossível medir-se todos os
membros de uma população; para tanto, extraem-se amostras dessa
população. A composição das amostras acaba por comprometer os
resultados, uma vez que as medidas estatísticas calculadas sofrem variações
de amostra para amostra de uma dada população – erro amostral – ou seja,
por pura obra do acaso, haverá sempre uma diferença entre os resultados da
amostra e os da população da qual ela foi extraída. Isto significa que a
média da amostra quase nunca será exatamente igual à média da população,
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