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Gabarito relativo ao exercício colocado no site da escola.

Façam os exercícios e depois venham conferir o gabarito!

Gabarito: Os Simpsons e o Método Científico 

1)

a) Grupo Controle: O grupo que não recebeu o suco especial.

b) Hipótese Testada: O grupo que tomar o suco especial será mais produtivo.( Notem
que a hipótese testada é sempre uma afirmação, não uma pergunta!).

c) A hipótese foi falsa, não se confirmou, uma vez que o grupo que não tomou o suco
especial,  o  grupo  controle,  foi  mais  produtivo  do  que  o  que  tomou  o  suco.  A
produtividade neste caso foi medida pela capacidade de grampear papéis.

d)  Conclusão: A  presença  do  suco  especial  não  melhorou  a  produtividade  dos
empregados.

e) Aumentar o tempo de verificação; por exemplo após duas horas e três horas. 
Determinar os ingredientes do suco, quantidades exatas.

2) Seu chuveiro está coberto de limo.

3) 

A) Grupo Controle: Parte do chuveiro molhado com água apenas.

b) Hipótese testada: Leite de coco tira limo do chuveiro.

c) Hipótese falsa, uma vez que não houve alteração no limo do chuveiro tratado com 
leite de coco.

d) Conclusão: Leite de coco não tira limo do chuveiro.

4)

a) Grupo Controle: Camundongos não expostos a ondas de rádio.

b)  Hipótese testada:  Camundongos expostos às ondas  de rádio  tornam-se super
fortes.

c)  Hipótese falsa.  A diferença numérica entre o grupo teste (8 camundongos) e o
grupo controle (7 camundongos) não foi significativa.

d) Conclusão: Camundongos expostos às ondas de rádio não ficam mais fortes.

e) Se ele aumentasse o número de camundongos em ambos os grupos ele teria uma
testagem melhor.

 

5)

a) Grupo controle: Pessoa que usa o pó de mico original, antigo.



b) Hipótese testada: O novo pó de mico causa 50% mais de tempo de coceira que o 
original.

c) Hipótese verdadeira. O pó de mico novo causou coceira por 50% mais de tempo 
que o antigo.

d) Sim, os dados apoiam o que os fabricantes dizem do produto. Porém, o ideal seria 
que ele aumentasse sua amostragem de pessoas, isto é, testasse novamente o 
produto em um maior número de pessoas e ver se o resultado se mantém. (em toda 
verificação científica isto se repete – quanto maior for sua amostra testada, mais 
confiáveis serão seus resultados).

6) Lisa pode separar sua família em dois grupos – um grupo irá continuar sua rotina
de higiene dos cabelos normalmente (grupo controle) e outro grupo irá utilizar, todo
dia,  após o banho,  o produto  capilar  (grupo teste).  Os grupos terão seus cabelos
medidos no 1º dia do experimento e estas medidas serão repetidas após 10 dias, 20
dias, 30 dias e 40 dias. Após este período ela vai comparar o crescimento dos cabelos
no grupo controle e no grupo teste e vai  verificar se houve ou não aceleração do
crescimento dos cabelos utilizando o produto capilar. Se os cabelos do grupo teste
tiverem crescido significativamente mais do que os que não utilizaram o produto, a
hipótese é verdadeira. Se não houve diferenças significativas no crescimento capilar
entre os grupos teste e controle, então a hipótese será refutada.


