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MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: MOSTRAXE 

- Fundamentos probabilísticos.  
- Distribucións de probabilidade 
- Poboación e mostra.  
- Mostraxe: tipos.  
- Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra. 
- Distribucións dunha mostra 
- Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico.  
- Elaboración e presentación da información estatística.  
- Análise e descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, interpretando a información e 

detectando erros e manipulacións 

 

BLOQUE 2: ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

- Estimación puntual e por intervalos.  
- Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas.  
- Contraste de hipóteses. Cálculo das rexións de aceptación e rexeitamento, e formulación da regra de 

decisión.  
- Erros de tipo I e II. Nivel de significación.  
- Potencia dun contraste. Relacións entre σ, μ e o tamaño da mostra 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

BLOQUE 3: PROBABILIDADE CONDICIONADA 

- Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
- Regra do produto. Regra das probabilidades totais. Regra de Bayes. 
- Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes.  
- Clasificación, identificación e cálculo das probabilidades dos estados en cadeas de Markov. 

 

BLOQUE 4: SERIES TEMPORAIS 

- Series de tempo: compoñentes.  

- Curva de tendencia. Determinación de curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste por mínimos 
cadrados.  

- Índice estacional. Índices cíclicos. Variación irregular. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN LINEAL 

- Desigualdades. Inecuacións lineais. 
- Problema estándar de programación lineal. Función obxectivo. Solución factible.  
- Problema dual.  

- Formulación e resolución de problemas de programación lineal con dúas variables por métodos gráficos e 

interpretación das solucións obtidas. 
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BLOQUE 6: MÉTODOS NUMÉRICOS 

- Díxitos significativos. Truncamento e arrendondamento. Erro acumulado. Erros absoluto e relativo.  

- Converxencia.  

- Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita.  

- Métodos de resolución de sistemas lineais.  

- Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies. 

- Interpolación polinómica. 

 

 


