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O trabalho deverá ser entregue contendo uma pesquisa envolvendo uma 

variável quantitativa contínua. No ato da entrega, cada trabalho deverá constar de 

(nesta ordem): 
 

- Capa contendo título da pesquisa, nome do colégio, nome do professor, disciplina e 

nome completo de cada um dos estudantes pertencentes ao grupo. 

- Folha de rosto contendo uma pequena descrição sobre a pesquisa; 

- Folha contendo o nome de cada participante e qual foi a tarefa realizada por cada um no 

trabalho; 

- Folhas de pesquisa ORIGINAIS (listagem) das pessoas entrevistadas com nome, turma 

e opção na pesquisa com suas respectivas letras; 

- Folha com os dados da pesquisa em rol; 

- Tabela de frequências com o devido título; 

- Gráfico referente à tabela com o devido título; 

- Médias, medianas, modas e margem de erro devidamente calculadas (Penúltima página); 

- Dissertação (com, pelo menos, 5 linhas) contendo resultados sobre os dados coletados na 

pesquisa (Última página). 
 

Cada uma das tarefas acima deverá estar em uma página separada.  

Não devem ser entregues trabalhos com folhas frente e verso, apenas frente. 

O trabalho pode ser digitado ou manuscrito. 

 

Obs: Média, mediana e margem de erro deverão ser calculados apenas na pesquisa cuja variável for 

contínua. É necessário deixar todos os cálculos (ou, pelo menos, deixá-los indicados) no trabalho. 

 

• Qualquer pesquisa deverá ter o aval do professor (no caso EU) antes de ser realizada. 

• Não serão aceitos trabalhos cujas respostas oferecerem apenas opções do tipo "sim" e "não". 

• Integrantes do trabalho poderão participar das pesquisas do próprio grupo. 

• Não serão aceitas pesquisas que possam denegrir ou manchar a reputação / imagem do colégio, 

professores, estudantes ou demais funcionários. 

• Cada trabalho deverá conter uma entrevista com 100 pessoas. Tais pesquisas podem ser realizadas 

no colégio (professores e demais funcionários), em casa ou na rua, na chuva ou na fazenda. 



 

Exemplo de folha de pesquisa (não imprimir esta) 

 

 

 

Qual é o seu tipo de animal preferido? 
 

Nome do entrevistado (profissão) Animal preferido 

Antônio da Silva – arquiteto Cachorro 

Sônia Nogueira – dentista Gatinho fofinho 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


