
 

 

Guia de intervenções 
MAT6_24PES04/Tratamento e organização dos dados de uma 

pesquisa em tabelas 
 
Opção 1 
 
Possíveis dificuldades na realização       
da atividade 

Intervenções 

- Não escolher a amostra por           
aleatoriedade. 

Questione ao aluno: “Como você 
escolheu as 20 pessoas que 
responderam ao questionário?”, “Esse 
critério garante aleatoriedade?”, 
“Como podemos fazer para garantir 
que as escolhas sejam aleatórias e 
não por alguma conveniência?”.   
É importante numa pesquisa que os 
participantes sejam aleatórios para 
que a mesma não seja tendenciosa. 
Para garantir que as escolhas sejam 
aleatórias, podemos fazer um sorteio 
através do número de chamada, 
podemos escolher os alunos posição 
sim, posição não, considerando o 
local em que estão sentados, etc.  
Na conversa com os professores 
antes da aula peça para que eles 
reservem uns cinco minutos da aula 
para que os colegas respondam ao 
questionário com calma e ajudem na 
questão da aleatoriedade das 
amostras. 

- Organização dos dados brutos.  O processo de organização de dados 
consiste na contagem dos 
participantes que responderam a 
opção A para um determinado 
questionamento, o de participantes 
que responderam B e assim por 
diante até finalizar todos os 
questionamentos da pesquisa. 
Questione o aluno: “Como você vai 
organizar esses dados?”, “O que você 
precisa fazer para organizar esses 
dados, de uma maneira que dê para 
construir essas tabelas? ”,  “Quantos 
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colegas de escola seus responderam 
a letra A para esse questionamento?”, 
“E quantos escolheram a opção B?”. 
Então como você terá que fazer para 
organizar esses dados? 
  

- Construção de tabelas  Questione ao aluno:  
”Todos os dados que você organizou 
estão agrupados aqui?” (Se não, peça 
ela que retome aos dados brutos e 
reconte tudo com calma), “O que 
vamos colocar nessa tabela?”, “O que 
não pode faltar numa tabela?”, “Quais 
são as variáveis que você irá colocar 
aqui?”, “Onde você deverá colocar os 
dados que você agrupou na 
organização dos dados brutos?“, “O 
que cada coluna da tabela deve 
representar? ”(sugira a ele que 
coloque por escrito na tabela o que 
cada coluna representa). 

 
 

Material complementar 
O uso de refrigerantes e a saúde Humana escrito por Mauro Fisberg, Olga Maria                           
Silvério Amâncio e Ana Maria Pitta Lottenberg, Revista Pediatria Moderna Junho                     
2002. http://bit.ly/2BakT5Y 
 
Santos Junior, Guataçara dos 
O ensino da estatística nos anos finais do Ensino Fundamental / 
Guataçara dos Santos Junior, Danieli Walichinski. – Curitiba: Ed. UTFPR, 
2015. Disponível em http://bit.ly/2F13pHL 
 
Os sete maiores terremotos que ocorreram no Brasil, por Lucas Baptista, 
20/11/2015. Revista Exame da editora Abril. http://abr.ai/2Bf4nBr 
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