
 

 

 
01. Dê um exemplo de cada tipo de pesquisa. 

a) Uma pesquisa em que todo o universo foi consultado e cada indivíduo é uma pessoa. 
b) Uma pesquisa em que todo o universo foi consultado e cada indivíduo não é uma pessoa. 

 
02. Dê um exemplo de cada tipo de pesquisa. 

a) Uma pesquisa em que foi consultada uma amostra e cada indivíduo é uma pessoa. 
b) Uma pesquisa em que foi consultada uma amostra e cada indivíduo não é uma pessoa. 

 
03. Leia os textos a seguir: 

1ª situação: A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa para saber de qual das seguintes 
disciplinas os alunos do 9º ano B mais gostam: Português, Matemática, Ciências ou História. 
2ª situação: Uma emissora de televisão vai lançar um programa em determinado horário e decidiu fazer 
uma pesquisa sobre qual tipo de programa mais agradaria naquele horário: esportivo, humorístico ou 
musical. 
3ª situação: A prefeitura de uma cidade vai instalar um posto de saúde que vai funcionar 8 horas por dia. 
Para melhor atender a população, ela fez uma pesquisa sobre qual horário de funcionamento os usuários 
preferiam. 

 
Agora responda: 
Na 3ª situação é possível consultar todo o universo estatístico ou será necessário recorrer a uma amostra? 

 
04. Em uma partida de futebol, compareceram 10.250 espectadores. No final da partida, 520 espectadores 

foram consultados sobre questões de segurança do estádio. 
a) Quantos elementos o universo estatístico tem? 
b) Quantos elementos compõem a amostra? 
c) Para que o resultado da pesquisa represente a opinião geral, como você acredita que deve ser a 

escolha da amostra? 
 
05. Identifique a variável e cite alguns possíveis valores delas em cada pesquisa. 

a) “Qual é a medida de comprimento da sua altura?” 
b) “Quantos aparelhos de televisão há na sua casa?” 
c) “Qual é sua cor predileta?” 

 
06. Informe qual o tipo da variável nos itens da atividade anterior. 
 
07. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa para conhecer as preferências dos clientes. Analise algumas 

questões formuladas e, em cada uma delas, indique qual é a variável, o tipo dela e pelo menos 2 possíveis 
valores. 
a) “Em qual mês você prefere viajar de férias?” 
b) “Quantos dias você pretende viajar nas férias?” 

 
08. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa para conhecer as preferências dos clientes. Analise algumas 

questões formuladas e, em cada uma delas, indique qual é a variável, o tipo dela e pelo menos 2 possíveis 
valores. 
a) “Qual estado do Brasil você gostaria de conhecer?” 
b) “Qual é a quantia máxima que você pretende gastar?” 

 
09. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa para conhecer as preferências dos clientes. Analise algumas 

questões formuladas e, em cada uma delas, indique qual é a variável, o tipo dela e pelo menos 2 possíveis 
valores. 
a) “Você prefere viajar por qual meio de transporte?” 
b) “Quantas pessoas você levará na viagem?” 

 
10. Uma agência de turismo realizou uma pesquisa para conhecer as preferências dos clientes. Analise algumas 

questões formuladas e, em cada uma delas, indique qual é a variável, o tipo dela e pelo menos 2 possíveis 
valores. 
a) “Qual categoria de hotel você prefere?” 
b) “Qual forma de pagamento você pretende usar?” 
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11. Uma agência imobiliária tem 2 000 clientes cadastrados e resolveu consultar 350 deles sobre algumas 
preferências na compra de um imóvel. 
 
Veja algumas das questões formuladas: 
I. “Qual tipo de imóvel você prefere: casa ou apartamento?” 
II. “Quantos dormitórios deve ter o imóvel que você pretende comprar?” 
III. “No caso da compra de um apartamento, em que andar você prefere?” 
IV. “Qual é o valor máximo que você pretende gastar com o imóvel?” 

 
Agora, responda aos itens. 
a) Qual é o universo nessa pesquisa? 
b) Nessa pesquisa foi utilizada uma amostra? Se sim, qual? 
c) Quais são os objetos dessa pesquisa? 
d) Qual é a variável em cada uma das 4 questões formuladas? Dê o tipo de variável e pelo menos 2 

valores dela. 
 
12. Construa uma tabela de distribuição de frequência (Fi, Fac, FR, FRac) para os dados a seguir: 
 

12 – 13 – 15 – 19 – 19 – 15 – 16 – 13 – 13 – 16 – 17 – 19 – 13 – 12 – 16 – 15 – 15 – 16 – 15 – 19 
 

Propriedades de Potenciação: 
 

 
 
13.  Calcule as potências. 

 
 
14. Copie os itens substituindo cada  pelo símbolo = ou ≠. 
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15. Utilizando as propriedades das potências, escreva os cálculos por meio de uma única potência. 

 
 
16. Copie os itens substituindo cada  pelo símbolo >, < ou =. 

 
 
17. Calcule o valor da expressão numérica a seguir: 

 
31
23

2

0,001 100
10


 

 
18. Observe os três cartões com potências. 

 
 

Qual deles é o menor? 
 
 
 


