
 

 

Resolução da Atividade Complementar - MAT5_24PES05 
Atividade 1  
A picada do mosquito Aedes Aegypti contaminado pode causar doenças como 
dengue, zika e chikungunya. A turma de Vinícius está atenta a este fato e 
resolveu verificar entre os moradores de seu bairro se as pessoas conhecem 
informações sobre sintomas, tratamentos e infecções causadas pelo mosquito 
Aedes Aegypti. Por se tratar de um grupo com muitas pessoas, a professora 
orientou que Vinícius e seus colegas elaborassem questões fechadas para 
coleta dos dados. Que exemplos de questões poderiam ser abordadas nessa 
pesquisa? 
 
Resolução:  
Essa questão oportuniza muitas perguntas que abordam a temática indicada. 
Tendo em vista que a proposta sugere questões fechadas, elas podem ser 
questões de múltipla escolha, com mais de uma opção correta e/ou com apenas 
uma alternativa para a questão. Veja alguns exemplos: 
 

● Você já ouviu falar sobre dengue, zika e chikungunya? 
Resposta: (      ) sim       (      ) não 
 

● Como o mosquito  Aedes Aegypti infecta os seres humanos? 
Respostas: a) picada do mosquito infectado 

         b) ingerir água contaminada com as larvas do mosquito 
         c) consumir alimentos que contenham ovos do mosquito 

 
● Dentre os sintomas abaixo, quais são relativos as infeções causadas pela 

picada do mosquito Aedes Aegypti ? 
Respostas: (    ) febre alta   (    ) dores no corpo   (     ) fraqueza    (     ) coriza 

___________________________________________________________________________________ 
Atividade 2 
Uma pesquisa sobre escolaridade da população brasileira, realizada pelo IBGE 
em 2015 identificou que para cada grupo de 100 brasileiros com dez anos ou 
mais de idade, 43  não tinham instrução ou tinham o Ensino Fundamental 
incompleto, 17 tinham o Ensino Fundamental completo e o Ensino Médio 
Incompleto, 29 tinham o Ensino Médio completo e o Ensino Superior 
incompleto, 10 pessoas tinham completado o Ensino Superior e apenas  um 
pessoa não definiu seu grau de escolaridade. Como esses dados poderiam ser 
organizados em uma tabela de frequência e de fácil visualização? 
 
Resolução:  
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Para resolver essa questão os alunos deverão compor uma tabela que sintetize 
os dados da pesquisa. É importante lembrar que para isso, deverão indicar um 
título para a tabela, bem como para as colunas que irão ser apresentadas. Por 
exemplo: 
 

Escolaridade da População Brasileira, segundo IBGE  

Nível de escolaridade  Número de pessoas 
(Para cada grupo de 100 
brasileiros) 

Sem instrução ou Ensino Fundamental 
incompleto 

43 

Ensino Fundamental completa e Ensino Médio 
incompleto 

17 

Ensino Médio completo e Ensino Superior 
incompleto 

29 

Ensino Superior completo  10 

Indefinido  1 

 
Os valores indicados na coluna também podem ser expressos em porcentagem,                     
uma vez que o problema informa que essas quantidades estão relacionadas a                       
um grupo de 100 pessoas. É oportuno chamar atenção para esse fato, de modo                           
que a turma compreenda que não foram somente 100 os entrevistados nessa                       
pesquisa. Neste link https://goo.gl/tN5HUC você encontra a pesquisa completa                 
que poderá ser partilhada com a turma, caso julgue necessário. 
 
___________________________________________________________________________________ 
Desafio 
Ao ler uma notícia de um jornal, a diretora de uma escola encontrou a seguinte 
informação: 

 
A diretora resolveu fazer uma pesquisa semelhante com uma turma de 28 
alunos do 3° ano do ensino médio de sua escola. Veja os dados obtidos: 
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Você já definiu qual carreira pretende seguir após concluir o Ensino Médio? 

SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  SIM 

SIM  NÃO  SIM  SIM  SIM  SIM 

SIM  NÃO  SIM  SIM  SIM  NÃO 

SIM  SIM  NÃO  SIM  SIM  NÃO 

 
Com base nos dados das pesquisas, compare o índice da pesquisa do jornal e o 
resultado da investigação da diretora escolar. O que aconteceria se 7 dos alunos 
que responderam SIM trocassem de resposta? 
 
Resolução:  
Para comparar a pesquisa da diretora escolar com os dado da notícia do jornal é                             
necessário primeiramente sintetizar os dados obtidos na investigação, isso                 
pode, por exemplo, ser feito por meio de uma tabela de frequência de votos: 
 

Frequência de votos sobre definição da carreira 

Resposta  Frequência dos 
votos 

Sim  21 

Não  7 

 
Levando em conta o total de alunos, são 7 entre 28 que não definiram a carreira 
que desejam seguir após o ensino médio. Transformando esse valor em 
porcentagem poderemos comparar com o índice apresentado na pesquisa do 
jornal, neste caso teremos: 

 
Ou seja, o índice da escola é superior aos resultados da pesquisa do jornal, 

. 
 
A segunda questão desse problema sugere a alteração das respostas dos 
alunos, onde 7 alunos que responderam SIM alteraram sua resposta. Nesse 
caso teríamos: 
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Frequência de votos sobre definição da carreira 

Resposta  Frequência dos 
votos 

Sim  21- 7 = 14 

Não  7 + 7 = 14 

 
Nessa situação, haveria um empate nas respostas, gerando um índice de 50% 
para que definiu e não definiu sua carreira e, desta forma, este índice estaria 
mais próximo da pesquisa indicada pelo jornal. 
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