
Tutorial

A ESTATÍSTICA E O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

O software na forma de objeto de aprendizagem,  inicia com uma turma de alunos do
ensino médio, numa visita ao laboratório de análise de uma companhia de tratamento e
distribuição de água potável. Na tela inicial temos um painel com informações sobre a
água, e a caixa de texto para digitar o nome do aluno usuário.

 Para iniciar as atividades é necessário digitar o nome do usuário/equipe em insira o seu
nome e logo após clicar na opção confirmar.

No  objeto  temos  os  seguintes  itens  que  vão  ajudar  e  possibilitar  que  o  usuário
desenvolva as atividades.

Calculadora                                     Mais informações 

Botão ajuda                                       Sair do objeto      

Botão voltar                                       Botão avançar        
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Durante a viagem  de ônibus, um aluno olha o celular e vê a previsão do tempo.

Abaixo a imagem que o aluno está visualizando

Na segunda tela temos alunos conversando dentro do ônibus escolar!
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A imagem a seguinte  representa o que o aluno está olhando no celular, ao pesquisar águas de 
rios, de onde  são  bombeadas as águas  para posterior tratamento.
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Nas duas próximas telas seguintes mostra um esquema com várias situações que ocupam agua 
de um rio e as poluições que nele existem!
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Nas próximas telas aparecem as diferentes etapas de tratamento da água e  informações sobre 
estas. Basta clicar em cada uma das etapas para saber mais sobre.  

Nas imagem a segui aparecem as informações que aparecem AL clicar sobe cada um 
dos botões representados  pelos tubos.
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No botão Saiba Mais  um vídeo do BIOE e indicado para ser assistido caso o aluno queira  saber
mais sobre as etapas do tratamento da água.  O link para  assistir ao vídeo  está na imagem que
aparece conforme a imagem a seguir. O endereço é :

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5035/open/file/index.html?
sequence=8

Para Fechar a janela, basta clicar em .....OK....

Em seguida aparece a apresentação do responsável pelo laboratório. Para prosseguir vendo as  

a fala, baste clicar na seta abaixo do balão da fala. Aqui  será mostrado toda a fala.
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Ao clicar no Saiba Mais  da tela acima , serão mostradas as seguintes mensagens:
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Ao clicar no Saiba Mais  da tela acima , será mostrado a seguinte mensagem:
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Os links desta mensagem estão listados abaixo.

1)http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html

2)http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/229-vigiagua?
download=1257:diretriz-nacional-do-plano-de-amostragem-do-vigiagua

3) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/anexo/anexo_prt2914_12_12_2011.pdf

Após esta parte os alunos, personagens desta estória voltam para a casa.
Nesta tela devemos clicar no botão saiba mais para mais informações!

Após  achegada na escola, a professora começa a explicar o conteúdo de probabilidade e 
estatística!
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Ao clicar no botão Saiba Mais ,   aparecerá a terá a seguir.
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Nas telas seguintes são apresentados vários exemplos resolvidos.
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A parir desta tela deve-se ler atentamente  e resolver as questões  que estão nas próximas 
imagens. 

A  seta para prosseguir  aparece somente depois do aluno acertar cada questão. 
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Ao clicar no botão ajuda , será mostrada a seguinte mensagem.
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Após acertar a questão:
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Para resolvermos esta questão 1 foi considerado  a quantidade de casos possíveis, que são 3 
casos, e dividir pela quantidade de casos favoráveis, 12 meses.  Cálculo  realizado para resolver 
a questão 1: 3/12=0,25.
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Na questão 2 pede-se que a probabilidade da turbidez  ser 0,7,   se escolhermos um mês de 
forma aleatória!

Assim para resolvermos, devemos calcular os 4 meses com a turbidez  0,7 e dividir pelos 12 
meses do ano!

Então 4/12= 0,3333...

Caso não consiga resolver, basta clicar no botão ajuda.
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Ao clicar no  botão saiba mais  para mais informações, aparecerão a seguintes mensagens.
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Na questão 3 pede-se que a turbidez seja 0,7 ou 0,8 se escolhermos um mês de forma 
aleatória!

Assim para resolvermos, devemos calcular os 6 meses com a turbidez 0,7 ou 0,8  e dividir pelos
12 meses do ano!
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Então 6/12= 0,5

Caso não consiga resolver clicar no botão ajuda.

Na questão 3 pede-se que a turbidez seja 0,7 ou 0,8 se escolhermos um mês de forma 
aleatória!

Assim para resolvermos, devemos calcular os 6 meses com a turbidez 0,7 ou 0,8  e dividir pelos
12 meses do ano!

Então 6/12= 0,5

Ao clicar no botão Saiba mais aparecem as mesmas informações  que apareceram no exercício 

Na questão 4 pede-se qual a probabilidade do cloro residual livre seja maior ou igual a 1mg/L e
melhor que 1,1 mg/L, se sortearmos um mês do ano da tabela acima!
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Nesta tela a questão 4, ao clicar no botão saiba mais, aparecerão as informações.
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Questão 5.

Na questão 5 qual a probabilidade entre os meses abril/13 e set/13, da cor da água estar em 3 
e o cloro residual acima de 1.
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Na questão 6, os dados estão agrupados. O número  total de dados é 20.Para acharmos a 
resposta  da questão é necessário,  dividir 3/20= 0,15
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Então para acharmos o resultado seria necessário dividir da mesma forma da questão anterior!

Na questão 6 a probabilidade de uma amostra ter turbidez ser 0,9UT!
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No 

botão ajuda  da questão 6 consta a seguinte informação.

Na questão 7 pede-se a probabilidade de uma amostra ter a turbidez maior   ou igual a 1UT.

Para resolver essa questão então devemos dividir da mesma forma que foi feito na questão 6! 
As telas de ajuda e saiba mais, são as mesmas
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Em qualquer uma das questões a seta de avançar aparecerá somente após o aluno acertar a 
que questão.
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