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Atividade 14 

O objetivo desta atividade é discutir a estimativa do desvio-padrão amostral, 𝑠 = √
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um conjunto de dados, avaliando as propriedades desta estimativa e sua dependência com o número de 
dados do conjunto. Nesta atividade iremos considerar que os dados são gaussianos com valor verdadeiro 
𝑥0 = 0 e desvio-padrão (verdadeiro) 𝜎0 = 1. 

1) Gere M=10.000 conjuntos de N=100 dados cada e, para cada conjunto, calcule o desvio-padrão amostral 
correspondente, 𝑠. Faça um histograma dos 10.000 valores de 𝑠 e avalie qualitativamente a localização, 
dispersão e forma deste histograma. Usando esses M=10.000 valores de 𝑠, calcule as grandezas pedidas a 
seguir e preencha a coluna (1) da tabela abaixo: 

1.1) Calcule o valor médio, 𝑚, dos 10.000 valores de 𝑠. Estime a incerteza de 𝑚. 

1.2) Calcule a mediana, 𝑀, dos 10.000 valores de 𝑠. 

1.3) Quantos dos 10.000 valores de 𝑠 são menores que o desvio-padrão verdadeiro 𝜎0? Usando seus 
conhecimentos sobre a distribuição binomial, estime a incerteza neste número de casos. 

2) Repita o item anterior para os casos de N=10, 5, 4, 3 e 2 e preencha as colunas (2) a (6) da tabela. 

 

 (1) N=100 (2) N=10 (3) N=5 (4) N=4 (5) M=3 (6) N=2 

Média, 𝒎       

Mediana, M       

Número de casos 
em que 𝒔 ≤ 𝝈𝟎 

      

 

3) Com base nos seus conhecimentos sobre o método da máxima verossimilhança e nos resultados 
numéricos obtidos neste experimento indique qual dos complementos propostos para a afirmação abaixo é 
correto (há apenas um complemento que faz a frase ficar correta). Escreva a resposta correta na planilha 
compartilhada do Google Drive. 

“Na expressão para estimar o desvio-padrão a partir de 𝑵  medições independentes de uma mesma 

grandeza, 𝒔 = √∑ (𝒙𝒊−𝒙𝒎)𝟐
𝑵
𝒊=𝟏

𝑵−𝟏
, o “-1” no denominador aparece porque ...” 

A) “... essa é a expressão correspondente à estimativa por máxima verossimilhança para o caso de dados 
com função densidade de probabilidade gaussiana.” 

B) “... assim o valor esperado para o desvio-padrão coincide com o valor verdadeiro do desvio-padrão.” 

C) “... dessa forma a chance de subestimar o desvio-padrão amostral (isto é, obter um valor de 𝑠 que seja 
menor que o valor verdadeiro do desvio-padrão) é a mesma de superestimá-lo.” 

D) “... assim o valor esperado para a variância (o quadrado do desvio-padrão) coincide com o valor 
verdadeiro da variância.” 

E) “... desta forma a função densidade de probabilidade de 𝑠 é gaussiana.” 


