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MATEMÁTICA 9º Ano  

 

Atividade para quarta–feira (30 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Matemática Volume 3 – Pesquisa Amostral –página 403 a 405 – exercícios 1 ao 5– 

página 408 a 411- exercícios 1 ao 5. 

MATEMÁTICA 9º Ano  

Resposta da atividade de terça–feira (29 de setembro de 2020)  

 

Matemática Volume 3 – Pesquisa Amostral –página 396,397 – exercícios1 ao 3 –

página 399 – exercícios 1 ao 5 e Desafio. 

PÁGINA 396 e 397 

1) Mesmo que os alunos não saibam as razões particulares da promoção do 

Censo, espera-se que mencionem que a realização da pesquisa é justificada 

por sua elevada importância. Entre outros pontos, os dados obtidos são 

utilizados para acompanhar o crescimento e a distribuição da população no 

território nacional ao longo do tempo e direcionar adequadamente 

investimentos em saúde, educação, saneamento, transporte e energia. 

2) Os pneus são produzidos com o mesmo material, seguindo o mesmo processo 

de fabricação. Assim, espera-se que os produtos de determinado tipo feitos 

pela fábrica sejam padronizados e apresentem qualidade semelhante. 

3) Não. Há uma uniformidade esperada nos pneus produzidos, mas cada unidade 

é um objeto diferente do outro. Existem pneus defeituosos que não 



apresentarão características similares ás da maioria. Mesmo entre os pneus 

não defeituosos, a durabilidade não é exatamente igual, alguns duram um 

pouco mais ou um pouco menos do valor médio calculado como padrão àquele 

tipo de pneu. 

Página 399 

1) Sim, pois o suco do copo é uma amostra retirada de uma população de 

suco. 

2) É composta de abelhas. 

3) Zero. Todas as amostras devem ser conjuntos de patos branco apenas. 

4) Não. A amostra deve ter a mesma natureza da população. Assim, uma fatia, 

um pedaço e um farelo são amostras do bolo. 

5) Não necessariamente. Não só o tamanho é importante para obtermos uma 

amostra da população; a maneira como ela é obtida também tem forte 

influência. Uma amostra menor e aleatória pode fornecer dados mais 

confiáveis a respeito da população que uma amostra maior e mal 

selecionada. 

Desafio 

A amostra não é aleatória. Em primeiro lugar, o pesquisador 

necessariamente vai escolher as pessoas com que vai falar. Além disso, 

ainda que ele se proponha a não manipular a pesquisa, a seleção dele 

determina a amostra. 

 
 
 
 


