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RESUMO 

Trabalhos têm se dedicado ao estudo do desempenho dos alunos em matemática em 

função de características familiares e escolares. Compreendendo que o aluno 

pertencente a uma melhor classe social tem maiores possibilidades para o sucesso nos 

estudos, por terem mais condições de dedicação ao mesmo, neste trabalho foi analisado 

o desempenho em Matemática dos alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual 

Professor Cláudio Brandão (Belo Horizonte – MG) em função de características sócio 

econômico e culturais.  

A base de dados foi gerada através de um questionário aplicado aos alunos. Foi 

analisado o rendimento em matemática em função da classe social, e também outros 

fatores, como: hábitos de leitura e de estudo, aprendizado no ensino fundamental, 

motivação pelo estudo da matemática, entre outros.  

Observou-se que os alunos entrevistados têm, em média, um baixo desempenho na 

disciplina de matemática, bem abaixo do esperado, e alguns alunos que se destacam por 

seus bons aproveitamentos. Constatou-se que, a maioria dos alunos pertence a classes 

sociais C e B2, apesar da escola ficar próxima à área de risco. Conclui-se que a classe 

social do aluno não tem a influencia esperada no rendimento em matemática dos alunos, 

assim como o hábito de leitura, a dedicação, e o fato de o aluno trabalhar. Em contra 

partida, percebeu-se que a escolaridade dos pais, a perspectiva e principalmente a 

motivação do aluno exerce uma grande influencia no aproveitamento dos estudantes. 

 

   

 

Palavras Chave: Baixo desempenho em Matemática; Características Sócio Econômica; 

Análise; Motivação. 
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1 - Introdução: 

A Escola Estadual Professor Cláudio Brandão, é uma escola situada na 

região do Barreiro, e atende principalmente alunos de baixa renda. Os alunos são 

considerados bons, levando-se em conta a região que a escola atende.  

 

1.1 - Justificativa: 

A matemática sempre foi um “bicho de sete cabeças” para a maioria das 

pessoas; fato que começa desde a infância, no inicio da aprendizagem, e esse problema 

se acumula durante os anos do processo educacional, percorrendo o ensino fundamental, 

até chegar ao ensino médio, ensino superior e até mesmo no mercado de trabalho. 

Neste trabalho queremos abordar esse problema, no âmbito do ensino 

médio, afinal mesmo chegando ao ensino médio, a maioria dos alunos têm grandes 

medos e dificuldades no aprendizado da matemática, ocasionando um baixo 

aproveitamento nessa disciplina.  

Sabe-se que a grande maioria dos estudantes do ensino médio tem 

desempenho ruim em matemática, sabe-se também que existem vários motivos para 

esse baixo desempenho. Quais são eles? Quais deles tem maior influência no 

aprendizado? Diante dessas perguntas surgiu a necessidade de realizar este estudo.  

1.2 - Objetivo: 

Sabemos que o aprendizado é um processo complicado, principalmente o 

aprendizado em matemática, que é uma disciplina considerada complexa pela maioria 

dos estudantes, e existem vários fatores que podem influenciá-lo. Alguns desses fatores 

estão diretamente ligados aos alunos, outros fatores à escola e sua região, e ainda tem os 

fatores ligados aos professores.  

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho em Matemática dos alunos 

do 3º ano do ensino médio, e relaciona-lo com características sócias econômicas e 

culturais, hábitos de leitura e aprendizado, a motivação para o estudo da matemática, 

assim como alguns outros aspectos que considerei relevante no aprendizado, e 

consequentemente no aproveitamento em matemática destes alunos. 
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2 - Dados e Metodologia  

2.1- Escopo do estudo. 
 

A estrutura da escola pode influenciar no aprendizado. Uma escola que tem: 

organização, boas e muitas opções de livros didáticos e paradidáticos, biblioteca bem 

estruturada, podem oferecer aos seus alunos e professores melhores condições de 

ensinar e aprender. Laboratório de informática e equipamentos de multimídia também 

são grandes aliados no ensino da matemática. Uma escola que não oferece uma boa 

infraestrutura e condições de estudo, pode prejudicar o processo de aprendizado.     

O papel do professor também é fundamental e muito importante no 

aprendizado do aluno. Pois o professor que tem pontualidade e assiduidade, que planeja 

bem seu ano e suas aulas tem condições de oferecer a seus alunos boa condição de 

aprendizagem. Já um professor que não possui as qualidades acima, não consegue 

oferecer seu conhecimento (por mais que o tenha) de maneira adequada e eficaz, 

afetando o seu desempenho profissional e consequentemente o aprendizado de seus 

alunos. Mas as condições de vida dos alunos e suas atitudes durante o ano letivo, 

também exercem uma grande influencia no processo de aprendizagem. Ou seja, um bom 

aprendizado não depende apenas do professor. 

Vale lembrar que neste trabalho será abordado o aprendizado em 

matemática no terceiro ano do ensino médio, e neste caso devemos levar em conta o 

conhecimento adquirido e desempenho do aluno durante o ensino fundamental, afinal 

em matemática um conteúdo depende de outro aprendido anteriormente, ou seja, a 

matéria ensinada no terceiro ano do ensino médio depende de um conhecimento prévio, 

que deveria ser adquirido desde o ensino fundamental. 

Todos os alunos pesquisados tiveram o mesmo professor e estudam em uma 

mesma escola, ou seja, os fatores relacionados com o professor e a escola são os 

mesmos para todos os alunos entrevistados. Por isso os aspectos relacionados a 

professor e escola não serão avaliados neste trabalho. 
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2.1.1 Hipóteses 

Depois de considerar alguns aspectos pedagógicos, foram levantadas 

algumas hipóteses de fatores que podem influenciar o desempenho dos alunos, como já 

citado acima. De acordo com as respostas dos alunos, esses dados foram avaliados e 

relacionados com as notas dos alunos.  

Hipóteses 1:  O desempenho em Matemática está associado a classe social dos 

alunos  

A condição econômica tem influencia no desempenho escolar dos alunos? 

Alguns acham que sim outros acham que não. Se analisássemos uma sala de aula de 

uma escola particular, perceberíamos alunos com um bom aproveitamento e alunos com 

um desempenho ruim, ou seja, neste caso o desempenho estaria associado a apenas 

outros fatores, como por exemplo: o esforço de cada aluno e/ou aptidão pela 

matemática. 

Mas dentro de uma sala de aula de escola pública existem alunos com 

diferentes classes sociais. Neste caso o fator social pode influenciar no desempenho dos 

alunos, pois os alunos com condições econômicas melhores têm mais condições para os 

estudos (infraestrutura, acesso a informação e supostamente menos preocupações, entre 

outros). 

Hipóteses 2: O aproveitamento em Matemática está associado ao nível de 

escolaridade dos pais. 

O nível de escolaridade dos pais é um fator que deve ser levado em 

consideração nesta análise. Pois uma boa escolaridade e um bom grau de instrução 

permite aos pais fornecerem maior incentivo e instrução aos filhos nos estudos. 

Hipóteses 3: O desempenho em Matemática está associado ao hábito de leitura dos 

alunos. 

Muitos exercícios e/ou questões de provas não são resolvidos pelos alunos, 

por não saberem interpretar o enunciado. O habito de leitura, além de melhorar o nível 

cultural, aumenta a visão critica e melhora a interpretação do aluno. Portanto o hábito de 

leitura pode ter influência no desempenho dos alunos no estudo da matemática. 
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Hipótese 4: Os alunos com desempenho ruim em Matemática têm pouca base em 

matemática no ensino fundamental 

O desempenho pouco satisfatório no ensino médio certamente esta ligado a 

um desempenho ruim no ensino fundamental. Um bom desempenho na matemática em 

uma determinada serie sempre depende de pré-requisitos, que são ensinados nas series 

anteriores. Se o aluno não adquiriu conhecimentos satisfatórios durante o ensino 

fundamental, dificilmente conseguirá um bom aproveitamento no ensino médio, 

principalmente no terceiro ano.   

Hipótese 5: A falta de dedicação influencia no aproveitamento do aluno; 

Tudo que o homem faz na vida, para ter êxito é necessária dedicação. Para 

ser um bom atleta, tem que ser dedicado nos treinos, para ser um bom profissional tem 

que se dedicar a profissão. Na vida estudantil não é diferente, para ter êxito é necessário 

investir tempo nos estudos. É claro que algumas pessoas têm mais aptidão pela 

matemática que outras, mas essa falta de aptidão pode ser compensada por mais 

dedicação.  

Matemática é uma disciplina que se aprende praticando, ou seja, fazendo 

exercícios. Não basta apenas decorar formulas e teorias, é importante saber aplicar, e 

isso se aprende na pratica. Por tanto a dedicação do aluno influencia seu desempenho na 

matemática. 

Hipóteses 6. Uma proporção grande de alunos que iniciaram o ano escolar com 

perspectiva de passar de ano termina sem perspectiva; 

A falta de perspectiva de ser aprovado desmotiva o aluno, e 

consequentemente influencia seu desempenho, pois “para que dedicar se serei 

reprovado?” (pensa o aluno). O aluno que acha que vai ser reprovado, não tem 

motivação para estudar.   

Hipóteses 7. Uma grande proporção de alunos que mantêm um bom 

relacionamento com o professor consegue bom aproveitamento; 

Em alguns casos o aluno perde o interesse pelos estudos por causa de um 

mau relacionamento com os professores. O contrario também acontece, ou seja, mesmo 

não gostando da disciplina (matemática) por gostar da didática, ou até mesmo do 
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professor, o aluno têm maior interesse em participar das aulas. Esta participação e 

concentração nas aulas é extremamente importante para o aprendizado, então um bom 

relacionamento entre professor e aluno pode influenciar no aprendizado e no 

aproveitamento do aluno. 

Hipóteses 8. Os alunos que trabalham têm um desempenho deficiente; 

Muitos estudantes do ensino médio de escolas públicas precisam trabalhar, e 

muitas vezes é difícil conciliar o trabalho com os estudos. Os alunos que precisam 

trabalhar têm menos tempo para dedicar aos estudos, e também o trabalho causa um 

cansaço físico e mental, que acaba atrapalhando o rendimento destes alunos na escola. 

Mas em contra partida o fato de já estarem iniciando a vida profissional pode trazer um 

maior amadurecimento, e isto pode refletir positivamente nos estudos. Por tanto 

considero que o fato de o aluno trabalhar ou não, têm influencia no rendimento escolar. 

Hipóteses 9. Falta de motivação para o estudo da matemática; 

O desinteresse pela matemática é uma das principais causas de um 

desempenho ruim, pois quem não gosta de matemática, não tem motivação para estudar, 

fazer exercício, concentrar nas aulas, o que reflete em um rendimento nada satisfatório. 

Essa falta de motivação, em alguns casos é causada pelo “medo da matemática”, e estes 

alunos acabam trazendo também um bloqueio na mente, uma barreira, um pessimismo. 

Ou seja, o aluno chega ao terceiro ano do ensino médio com a convicção de que é 

impossível aprender matemática. Se o aluno tem essa mentalidade, dificilmente terá um 

bom desempenho.    

Hipóteses 10. Entendimento na explicação do professor durante a aula; 

Um fator importante também para ser considerado é se o aluno consegue 

entender a explicação durante a aula. Esse fator pode estar associado a outros, como: 

interesse pela matemática e/ou relacionamento com o professor, pois isso pode 

influenciar na concentração do aluno durante a aula e consequentemente influenciar o 

entendimento da explicação do professor. 

Esse entendimento com a explicação do professor pode ser decisivo no 

desempenho do aluno, pois com esse entendimento, o aluno consegue fazer os 

exercícios propostos e realizar as atividades avaliativas com sucesso. 
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Mas uma grande facilidade de aprender durante a aula associada com uma 

elevada autoestima pode intervir em outra hipótese levantada; o tempo de estudo e a 

realização das atividades de fixação (exercícios propostos), afinal o aluno pode 

considerar que já que aprendeu a matéria e não tem necessidade de estudar. 

 2.2 - Base de dados. 

O questionário elaborado a partir dessas hipóteses tem algumas perguntas 

sobre a condição socioeconômica do aluno, e outras relacionadas às demais hipóteses 

levantadas. O questionário aplicado segue anexo (I). 

Aplicado o questionário, foi montado um banco de dados, onde as respostas 

foram organizadas em uma planilha. E também foram colocadas nesta planilha as notas 

dos alunos. Os alunos foram identificados pelo número de matricula, e não pelo nome, 

para que esses não ficassem constrangidos ao responderem o questionário. 

Nesse ano letivo trabalhei com os terceiros anos do turno da manhã (turmas 

3ºA, 3ºB e 3ºC) e com os terceiros anos do turno da noite (3ºE, 3ºF, 3ºG e 3ºH). Mas eu 

lecionei para as turmas do turno da manhã somente até a terceira etapa do ano letivo, 

portanto só tive acesso às notas parciais das turmas A, B e C. Por esse motivo vamos 

considerar as notas parciais de todas as turmas, para padronizar o aproveitamento dos 

alunos, noturnos e diurnos.  

 

2.3 Metodologia  

 

2.3.1 Inferência na diferença de medias  

 

Estamos interessados em comparar as médias do rendimento em matemática 

entre as turmas, os turnos, e os grupos classificados em diversos aspectos avaliados em 

cada hipótese deste trabalho. Contudo para compararmos essas médias é necessário 

também testar as variâncias entre esses grupos, ou seja, devemos testar se a diferença de 

variâncias é significativa ou não, sendo as hipóteses: 
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Com a estatística do teste: 

 

Rejeitar H0, se o valor da estatística do teste for maior do valor crítico da cauda 

superior, FS, a partir da distribuição F com (n1 – 1) graus de liberdade no numerador, a 

partir da amostra 1, e  F com (n2 – 1) graus de liberdade no denominador, a partir da 

amostra 2. A hipótese nula também é rejeitada se a estatística do teste for menor do 

valor crítico da cauda inferior, FI, a partir da distribuição F com (n1 – 1) e (n2 – 1) graus 

de liberdade no numerador e no denominador respectivamente, isto é,  

Rejeitar H0 se F > FS ou se F < FI ; caso contrário, não rejeitar H0. 

Após testar se as variâncias possuem uma diferença significativa ou se são 

equivalentes, podemos testar se a diferença de médias é significativa. O que nos leva a 

testar:  

 

 

Se as amostras são independentes com variâncias desconhecidas e iguais,  1 = 2, a 

estatística de teste é a seguinte:  

 

 

 

Se as amostras são independentes com variâncias desconhecidos e diferentes, 1 ≠ 2, a 

estatística do teste é:  

  Onde  

 

 

 

Para um nível de significância, α, a regra de decisão é rejeitar H0, se o valor da 

estatística do teste observado for maior do valor crítico,                      caso contrário, não 

rejeitar H0. 
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2.3.2 Medidas de Associação entre variáveis 

Estamos interessados em analisar o comportamento de duas ou mais 

variáveis aleatórias, onde podemos ter: as duas variáveis são qualitativas; e uma 

variável é qualitativa e a outra quantitativa. As técnicas nas duas situações são 

diferentes. Contudo, em todas as situações, o objetivo é encontrar as possíveis relações 

ou associações entre duas variáveis.  

 

a) Associação entre duas Variáveis Qualitativas.   

Um dos grandes propósitos em pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais é 

verificar se duas ou mais variáveis se apresentam associadas.  Dizemos que duas 

variáveis estão associadas, se o conhecimento de uma altera a probabilidade de algum 

resultado da outra. 

Formalmente queremos testar as hipóteses: 

H
0
: As variáveis são independentes  

H
1
: As variáveis são dependentes 

Para um valor grande de  
2
 indica associação entre variáveis. Uma fórmula geral para 

esta estatística será dada em uma tabela de dupla entrada onde temos duas variáveis 

qualitativas: X classificada em r categorias x
1
, x

2
,... x

r
,  e Y classificada em s categorias 

y
1
, y

2
,... y

s
.  

A estatística do teste definido como: 

 
  11

2

2




 sr
E

EO
  

Onde:  

O, representa as frequências observadas em cada célula; 

E, representa as frequências esperadas para cada célula;  

r e s representam o número de linhas e colunas, na tabela contingência, 

respectivamente. 

Pearson definiu uma medida associativa, chamada de coeficiente de 

contingência, dada por: 

n
C




2

2
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Esse coeficiente varia entre 0 e 1, atingindo o seu valor mínimo no caso de completa 

independência. Quanto mais próximo de 1, maior é a dependência entre as variáveis 

testadas.  Dado que o valor máximo de C depende do número de linhas e colunas, para 

evitar este inconveniente costuma-se definir outro coeficiente, dado por: 

 
 
 

Este coeficiente atinge o máximo igual a 1 se o número de linhas é igual a 

número de colunas. 

 

b) Associação entre Variáveis Quantitativas e Qualitativas 

Para se calcular a medida-resumo da variância entre as categorias da 

variável qualitativa, usa-se a média das variâncias: 

 

 

 

Onde k é o número de categorias e )(var Si  denota a variância amostral dentro da 

categoria i, i= 1,2, ... k. 

Então, podemos definir o grau de associação entre as duas variáveis como o ganho 

relativo na variância, obtido pela introdução da variável qualitativa. Esse grau de 

associação é definido como: 

)var(

)var(
12

S

S
R   

 

Esta estatística varia entre 0 e 1 ( 10 2  R ), e nos indica que proporção de 

variabilidade da variável quantitativa é explicada pela variável qualitativa. 
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3 - Análise dos Resultados  

A análise do banco de dados foi feita através do Excel e Minitab. Foi feito, 

primeiramente, um levantamento e uma análise das notas dos alunos, por turnos e por 

turmas. Após o levantamento dessas estatísticas descritivas, foi verificado quais das 

hipóteses levantadas exercem uma influência significativa no desempenho em 

matemática desses alunos.    

Conforme citado anteriormente, considerei as notas de todos os alunos até a 

terceira etapa. O total de pontos distribuídos durante o ano letivo é de 100 pontos, e o 

aluno para ser aprovado, precisa obter 60 pontos, ou seja, 60% da nota total. 

Considerando as notas parciais, o valor total de pontos até a 3ª etapa é de 70 pontos, e a 

média para aprovação (60%) equivale a 42 pontos. 

Para obter dados em relação às hipóteses que estão ligadas a situação 

socioeconômica e cultural, foi adotado o critério de classificação desenvolvida pela 

Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME), caracterizando 

os entrevistados em cinco classes econômicas, a saber: A, B, C, D e E. Foram 

necessárias algumas adaptações, pois alguns itens colocados neste sistema de 

classificação não estavam presentes no questionário aplicado aos alunos.  O sistema de 

pontos adotado e adaptado se encontra no anexo II. 

De acordo com as respostas dos alunos, os fatores levantados nas hipóteses 

serão relacionados com a nota de matemática categorizada nas categorias aprovado e 

reprovado. Foi considerado o aluno que tinha nota igual ou maior que 42 pontos como 

aprovado, e alunos com notas menores que 42 pontos como reprovados. 

As notas foram separadas por grupos, de acordo com as respostas dadas em 

algumas perguntas do questionário, para fazer as análises das hipóteses levantadas 

anteriormente. Os critérios adotados para essas separações e os grupos formados, foram 

melhores explicadas nos tópicos seguintes, onde será analisada cada hipótese 

separadamente.  

De acordo com os grupos separados em cada hipótese, foram feitas três 

análises: comparação das estatísticas das notas dos grupos; testes de hipóteses para 

comparar as médias desses grupos, verificando se existe uma diferença significativa 
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entre as médias de notas desses grupos; e também testes Qui-quadrado, considerando os 

grupos formados e a aprovação (ou reprovação) dos alunos.  

 

3.1 - Análise do desempenho em Matemática. 

Na tabela 01, estão as estatísticas da nota de matemática de 150 alunos, 

onde se observa que a nota média está em torno de 47,05 ± 1,178; com moda de 42 

pontos (que é a nota mínima para aprovação parcial). Percebe-se também que 50% dos 

alunos tiveram notas menores que 44,5.  Conforme mostrado no gráfico 2, a distribuição 

das notas é assimétrica concentrada entre 40 e 50 pontos, com alguns alunos com notas 

acima de 60 pontos, o que puxou a média de notas um pouco para cima. A média foi 

maior que a mediana e a moda.   

Tabela 01: Estatísticas das Notas de todos os alunos. 

Média 47,053 

Mediana 44,5 

Moda 42 

Desvio padrão 7,299 

Variância da amostra 53,285 

Curtose 0,410 

Assimetria 0,992 

Intervalo 35 

Mínimo 33 

Máximo 68 

Contagem 150 

Nível de confiança (95,0%) 1,178 

C.V (Coeficiente de variação)%  15,51% 

Quartil 1 42 

Quartil 3 51 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Distribuição do desempenho em Matemática do total de alunos. 
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Pode-se perceber que a distribuição de notas não segue uma distribuição 

normal, sendo uma distribuição assimétrica negativa. Para confirmar esse fato foi 

realizado o teste de normalidade abaixo. 

 
Gráfico 02: Teste de normalidade da distribuição das notas de todos os alunos. 

O teste mostra que a distribuição dos dados não esta perto de uma 

distribuição normal, pois os pontos no gráfico não estão próximos de uma reta e o p-

valor (< 0,005) é consideravelmente pequeno.  

No Boxplot percebemos, novamente, uma assimetria nos dados. 25% dos 

alunos estão com notas menores ou iguais a 42, que seria a nota para a aprovação 

(60%), enquanto outros 25% estão com notas acima de 51 pontos. Existem também 

cinco valores atípicos (65, 65, 67, 67 e 68), notas de alunos que se destacam em relação 

aos demais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 03: Boxplot do desempenho de Matemática do total de alunos 
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3.1.1 - Análise do desempenho em Matemática por turno 

Na tabela 02, se apresenta as estatísticas das notas de matemática por turnos, 

comparando as estatísticas descritivas das notas dos alunos do turno da manhã com o 

turno da noite, vemos algumas características semelhantes, como a moda que foi de 42 

pontos e a amplitude foi grande, 32 pontos no turno da noite e 35 pontos no turno da 

manhã. A média das notas do turno da manhã (49,15 ± 2,441) foi um pouco maior que a 

do turno da noite (46,25 ± 1,31), essa diferença de quase três pontos pode ser devido ao 

fato de que os alunos do turno da noite, a maioria dos alunos deve trabalhar durante o 

dia, então eles têm menos tempo para dedicar aos estudos. 

Outro dado interessante para compararmos a variação entre as notas são os 

coeficientes de variação, que foi maior nas notas do turno da manhã (16,54%), 

confirmando que as notas do turno da manhã são mais heterogêneas.  

 

Tabela 02: Estatísticas Descritivas das Notas por Turno. 

 Turno da manhã Turno da noite 

Média 49,16 46,25 

Mediana 49 43 

Moda 42 42 

Desvio padrão 8,132 6,713 

Variância da amostra 66,13434 45,06311 

Curtose -0,43183 1,394762 

Assimetria 0,418391 1,344336 

Intervalo 35 32 

Mínimo 33 35 

Máximo 68 67 

Contagem 45 104 

 Nível de confiança (95,0%) 2,441 1,31 

C.V (Coeficiente de variação) 16,51% 14,51% 

Quartil 1 42 49 

Quartil 3 42 55,5 

Estatística F 

(Valor_P) 
1,5273 

(0,08) 

Estatística t 

(Valor_P) 
1,9226 

(0,0585) 
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Gráfico 04: Distribuição do desempenho em Matemática por turnos 

 

O Gráfico 4, apresenta as distribuições de notas por turno, onde observamos 

que as distribuições são assimétricas, sendo a mais assimétrica a do turno da noite. A 

média de notas do turno da noite é menor, como já dito anteriormente, e bem próximo 

da média de notas de todos os alunos (47,05 ± 1,178). 

 

 

Gráfico 05: Média do desempenho em Matemática por turnos. 

No Gráfico 5, que mostra as notas médias por turno, assim como na tabela 

acima, observamos que existe uma diferença entre essas médias. Para verificar se esta 

diferença é significativa foi realizado um teste de hipóteses; comparando as médias das 

notas dos alunos do turno da manhã com as do turno da noite.   Para realiza-lo, foi 

necessário testar a igualdade das variâncias, Ho: 
=

 vs H1: 
≠


os resultados 



22 
 

do teste nos mostra que as diferenças de variâncias é significativa para um α > 0,08. E o 

teste de igualdade de medias, mostra que a diferença de médias é significativa para um 

 > 0,058. 

 

Observando o Boxplot (gráfico 6) por turno percebemos novamente a 

existência de uma simetria maior entre as notas dos alunos do turno da manhã, que as do 

turno da noite. Outra constatação foi a de que a maioria dos alunos do turno da noite 

teve aproveitamento inferior a 50 pontos, e alguns alunos obtiveram notas bem 

superiores que seus colegas de turno (valores atípicos).  

Notas do matutinoNotas do noturno
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Boxplot of Notas do noturno; Notas do matutino

 
Gráfico 06: Boxplot do desempenho em Matemática por turnos. 

 

3.1.2 - Análise do desempenho em Matemática do turno da manha por turmas. 

A tabela 3 mostra as estatísticas das notas de matemática das turmas (A, B e 

C) da manhã, pode se observar que a melhor turma é a turma B, pois teve a melhor 

média (54,4 pontos), a maior nota (68 pontos), e 50% da turma ficou com notas acima 

de 56, a menor nota da turma foi de 37 pontos, a distribuição de notas é assimétrica 

negativa. Uma maior variabilidade de notas se deu na turma A (CV=15,8%) e menor 

variabilidade na Turma C (CV=11,53%).  

No Gráfico 07, estão representadas as notas médias das turmas, do turno da 

manhã, onde observamos que existe uma diferença. Para verificar se esta diferença é 

significativa, foi realizado um teste de hipóteses comparando essas médias. Após 
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realizar um teste de igualdade das variâncias, os resultados do teste nos mostra que as 

variâncias das notas das turmas A e B são equivalentes, e a diferença de médias é 

significativa (Valor_P < =0,05), e na comparação de notas entre as turmas B e C, se 

observa que as variâncias das notas também são equivalentes e a diferencia das médias é 

significativa  (Valor_P <=0,05). Portanto existe realmente uma diferença significativa 

das notas médias da turma B com as demais. 

 

Tabela 03: Estatísticas do desempenho em Matemática por turmas do turno da manhã 

Estatísticas Turma A Turma B Turma C 

Média 46.00 54,44 44,46 

Mediana 46 56 42 

Moda 54 45 42 

Desvio padrão 7,28 7,99 5,13 

Variância da amostra 53 63,91 26,27 

Curtose -0,28 0,01 3,32 

Assimetria 0,06 -0,28 1,78 

Intervalo 27 31 19 

Mínimo 33 37 39 

Máximo 60 68 58 

Contagem 15 18 13 

Coeficiente de Variação (CV)% 15,83% 14,68% 11,53% 

Quartil 1 40 48,78 41,5 

Quartil 3 51 59,5 47 

Estatística F(Turmas A com B) 

(Valor_P) 
1,2058 

(0,7316)  

Estatística t 

(Valor_P) 
3,1451 

(0,0036)  

Estatística F(Turmas A com C) 

(Valor_P) 
 

2,4328 

(0,1224) 

Estatística t 

(Valor_P) 
 

3,9451 

(0,0004) 

 

Observando o Boxplot das notas por turma, do turno da manhã, constatamos 

novamente que a turma B, obteve um desempenho melhor que as outras turmas. E a 

turma C teve um aluno que teve uma nota (58 pontos) bem acima de seus colegas de 

sala, valor considerado atípico. 
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Gráfico 07: Média do desempenho em Matemática das turmas do turno da manhã. 
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Gráfico 08: Boxplot das notas dos alunos das turmas do turno da manhã. 

 

 

3.1.3 Análise do desempenho em Matemática do turno da noite por turmas 

As turmas da noite com as melhores notas médias foram as turmas E (48,5 

pontos) e H (47,6 pontos), onde 50% dos alunos dessas turmas apresentam notas acima 

de 45 pontos. As turmas F e G tiveram notas médias baixas, estando próximas de 42 

pontos, que equivale somente a 60% dos pontos distribuídos até então. 

As turmas que tiveram as piores notas mínimas (35 pontos) foram às turmas 

F e H. A nota máxima na turma H foi de 67 pontos e na turma E foi de 65 pontos, muito 

próximas da maior nota possível, ou seja, do total de pontos distribuídos (70 pontos). 

Todas as turmas apresentam uma distribuição assimétrica positiva, a menos assimétrica 

é a turma E. A maior variabilidade (16%) de notas se dá nas turmas E e H.   
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Tabela 04: Estatísticas do desempenho em Matemática por turma do turno da noite. 

Estatísticas Turma E Turma F Turma G Turma H 

Média 48,53 43,81 44,48 47,62 

Mediana 45,00 42,50 42,00 45,00 

Moda 41 42 42 42 

Desvio padrão 7,57 4,88 5,19 7,44 

Variância da amostra 57,26 23,84 26,96 55,30 

Curtose -0,40 4,36 2,75 1,06 

Assimetria 0,79 1,35 1,98 1,26 

Intervalo 24 25 18 32 

Mínimo 41 35 40 35 

Máximo 65 60 58 67 

Contagem 19 26 21 39 

Coeficiente de Variação (CV) % 15,59% 11,15% 11,67% 15,62% 

Quartil 1 42 42 42 42 

Quartil 3 55 45 44 50 

Estatística F (Turmas E com F) 

(Valor_P) 
2,4018 

(0,433)   

Estatística t  

(Valor_P) 
2,3799 

(0,0241)   

Estatística F(Turmas E com G) 

(Valor_P) 
2,1239 

(0,1056)  

Estatística t  

(Valor_P) 
1,9900 

(0,0538)  

Estatística F(Turmas E com H) 

(Valor_P) 
1,0356 

(0,8932) 

Estatística t  

(Valor_P) 
0,4354 

(0,665) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09: Média do desempenho em Matemática das turmas do turno da noite. 
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No Gráfico 09 se observa que existe uma diferença nas médias. Para 

verificar se esta diferença é significativa foram aplicados testes de hipóteses para 

comparar as médias das notas das turmas do turno da noite. Os resultados dos testes 

mostraram que existe uma diferença significativa entre as médias das turmas E com a F 

(Valor_P<=0,05), e também da turma E com a turma G (Valor_P < 0,06). Já entre as 

turmas E e H essa diferença não é significativa (Valor_P > 0,05), como já esperado. 
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Gráfico 10: Boxplot do desempenho em Matemática das turmas do turno da noite. 

Pelo Boxplot das notas por turma do turno da noite, podemos observar que a 

turma E tem desempenho pouco melhor que a turma H, e essas tem um desempenho 

significativamente melhor que as turmas F e G. A turma F teve alunos com notas bem 

abaixo e alunos com notas bem acima das notas de seus colegas de classe, incluindo um 

Outlier (60 pontos). A turma G teve três alunos com notas bem superiores a de seus 

colegas de classe (Outlier). A turma H também apresentou alunos que se destacaram, 

com notas maiores (valores atípicos).   

 

3.2 Análise do desempenho em Matemática pelas características socioeconômicas 

e culturais  

Apresentamos, nas seções anteriores, uma análise do desempenho em 

matemática de todos os 150 alunos entrevistados, posteriormente foram comparados o 

desempenho por turno, e dentro de cada turno por turma. Nesta segunda parte, foi feito 

uma análise estatística mais detalhada, para verificar e analisar as hipóteses levantadas 
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no início dessa pesquisa. O tamanho do banco de dados sofreu uma redução de 150 

alunos para 120 alunos, pois algumas perguntas não foram respondidas por alguns 

alunos, e para comparar e analisar algumas variáveis é necessário ter os dados 

(respostas) completos.     

 

3.2.1- Análise do Desempenho em Matemática por Classe Social 

Para não ser repetitivo vou apresentar a primeira análise feita 

(aproveitamento x classe social) com os detalhes da metodologia utilizada, e nas demais 

análises apresentarei apenas os resultados, pois a metodologia utilizada para as análises 

das outras hipóteses foram análogas à análise da primeira hipótese.  

Tabela 05: Quantidade de alunos em cada classe social. 

Classe social Nº % 

B1 6 4% 

B2 41 29% 

C 61 44% 

D 32 23% 

Total 140 100% 

 

 

 
Gráfico 11: Distribuição dos alunos entrevistados por classes sociais 

Percebe-se que uma boa parte dos entrevistados (61) se concentra na classe 

C (44%), segundo o critério de classificação utilizado. Outra parte significativa se 

concentra uma classe social abaixo, na classe D, com 32 alunos (23%), 41 (29%) na 



28 
 

classe B2. Seis alunos, que equivalem a apenas 4% do total, têm uma situação 

socioeconômica um pouco melhor, pertencendo à classe B1. Não tem nenhum aluno 

pertencente as classes mais altas (A1 e A2), mas também não tem aluno em uma 

situação de miséria extrema, ou seja, pertencente a classe E.  

Comparando essa tabela de frequência com a classificação mostrada na 

tabela do “Corte do critério Brasil (anexo II)”, nas duas tabelas uma grande parte das 

pessoas estão concentradas nas classes C e D, 67% (44% na C e 23 % na D) nesta 

classificação social dos alunos entrevistados, e 64% (31% na C e 33% na D) na tabela 

do critério Brasil, mostrando que nessa escola (considerando os alunos entrevistados) a 

distribuição em classes sociais esta próxima da distribuição brasileira, apesar de não ter 

representantes nas maiores classes (A1 e A2) e na menor classe social (E).   

A tabela 06 mostra a distribuição dos aprovados e não aprovados por classe 

social. Verificando se a classe social exerce influência sobre a aprovação do aluno, ou 

seja, se um aluno que pertence a uma baixa classe social está condicionado a ser 

reprovado, ou se um aluno com uma melhor classificação social tem uma maior 

possibilidade de aprovação.  No gráfico 12 percebe-se que a proporção de aprovados 

está em torno de 80% em todas as classes sociais. 

Tabela 06: Número de aprovados por classe social. 

Aprovado x Classe social Classe social: 

Aprovado? D C B2 B1 Total Geral       

Não 5 8 5 1 19 

 19% 16% 14% 20% 16% 

Sim 22 43 32 4 101 

 81% 84% 86% 80% 84% 

Total Geral 27 51 37 5 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (2 )  
Valor_P 

0,194 
0,978 

Coeficiente de Contingência  C 0,04 

Coeficiente de Contingência  T 0,023 

 

Não se pode associar classe social com aprovação ou reprovação em 

Matemática, pois os índices de reprovação ficaram próximos; 19% (classe D), 16% 

(classe C), 14% (classe B2) e 20% (classe B1); no qual a maior diferença (6%) foi entre 
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a classe B1 e classe B2. Além disso, partiu-se do pressuposto de que quanto maior o 

nível socioeconômico melhor seria o aproveitamento, e a maior classe social foi a que 

apresentou maior índice de reprovação, contrariando esta hipótese. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Aprovados e reprovados por classe social 

O teste Qui-quadrado foi realizado de acordo com a tabela 06 (valores 

observados) de alunos aprovados por classe social. Foi obtido uma tabela de valores 

esperados e depois foi realizado o teste. Como a classe social B1 teve uma amostra 

pequena de notas (assim como em outras hipóteses levantadas), tivemos que usar a 

correção de continuidade de Yates. O objetivo é testar se: 

Ho: As variáveis: classe social e aprovação são independentes; 

H1: As variáveis: classe social e aprovação são dependentes. 

O resultado do teste Qui-quadrado (tabela 06) não permite rejeitar a hipótese 

de independência do rendimento e classe social (Valor_p >0,05). As estatísticas C e T 

próximos de zero, nos indica que não existe relação entre a classe socioeconômica e 

aprovação ou reprovação do aluno, ou seja, o aluno pode ser aprovado ou reprovado 

independentemente da classe social em que ele está inserido, então pode-se considerar 

as duas variáveis independentes. 

Foi analisado também o nível socioeconômico e o rendimento do aluno (as 

notas), ou seja, não foi considerado apenas se o aluno foi aprovado ou reprovado, mas o 
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quanto foi seu aproveitamento. Abaixo segue o gráfico Boxplot (notas x classe social), 

para analisar o rendimento (notas) em cada classe social (B1, B2, C ou D).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Boxplot do rendimento em Matemática por classe social.  

 

O Gráfico 13 mostra que a pior nota pertence a um aluno da classe social D, 

mas não se pode afirmar que a classe social dele foi o fator determinante para essa nota, 

ou que os alunos desta classe têm as piores notas. Pois ao reparar o restante do gráfico e 

a tabela 07 percebe-se que a maioria dos alunos com notas abaixo de 42 pontos 

pertencem a classe C e B2, em contra partida alguns alunos destas classes têm notas 

maiores que o geral. Sendo que a maior nota de quase 70 pontos (atípico), foi de um 

aluno pertencente a classe C.  

Foi comparada a média das notas por classe social, para verificar se existe 

uma diferença significativa entre as médias das notas da classe B2 (maior média) com 

as demais classes sociais. Foi também feito esse mesmo teste com as classes sociais B1 

e D, que são as mais extremas.  

 

Os resultados dos testes mostraram que não há uma diferença significativa 

entre as notas médias entre os grupos sociais, o que já era esperado, pois as médias são 

muito próximas. Logo não conseguimos verificar que a Hipótese 1, que o nível social 

influencia no desempenho em Matemática.  
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Tabela 07: Estatísticas das notas por classe social 

Estatísticas Classe D Classe C Classe B2 Classe B1 

Média 46,37 47,06 48,57 46,20 

Mediana 45 44 45 43 

Moda 42 42 42             - 

Desvio padrão 6,24 7,15 8,57 8,93 

Variância da amostra 38,93 51,10 73,53 79,70 

Curtose -0,37 0,77 -0,23 -0,40 

Assimetria 0,35 1,19 0,93 0,61 

Intervalo 25 31 32 23 

Mínimo 33 37 35 36 

Máximo 58 68 67 59 

Contagem 27 51 37 5 

Nível de confiança (95%) 2,47 2,01 2,86 11,08 

Coeficiente de variação (CV) 13,46% 15,19% 17,66% 19,32% 

Quartil 1: 42 42 42 42 

Quartil 3: 50 50,5 52 51 

Estatística F (Classe B2 com C) 

(Valor_P)   

1,439 

(0,2318)  

Estatística t  

(Valor_P)   

0,898 

(0,371)  

Estatística F (Classe B2 com D) 

(Valor_P)   

1,889 

(0,095)  

Estatística t  

(Valor_P)   

1,186 

(0,24)  

Estatística F (Classe B2 com B1) 

(Valor_P)    

0,923 

(0,758) 

Estatística t  

(Valor_P)    

0,577 

(0,567) 

Estatística F (Classe D com B1) 

(Valor_P)    

2,047 

(0,234) 

Estatística t  

(Valor_P)    

-0,053 

(0,958) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Média de notas por classe social 
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3.2.2 Análises do desempenho em matemática segundo a escolaridade dos pais 

Vamos testar o quanto a escolaridade dos pais pode influenciar no 

desempenho dos filhos. Para facilitar essa análise foi utilizado o nível de escolaridade 

do chefe de família; sabendo-se que na maioria dos casos, o pai é o chefe de família.  

Para uma melhor análise resolvi reagrupar os grupos de estudantes em 

relação a escolaridade dos pais (chefe de família) em 4 grupos: 1- Até primeiro grau 

incompleto; 2- Até segundo grau incompleto; 3- Até ensino superior incompleto; e 4- 

Ensino superior completo. A tabela 08 mostra a classificação de aprovado (ou 

reprovado) x escolaridade dos pais, onde observamos que a proporção de aprovados é 

alta em todos os grupos de escolaridade do chefe de família.  

Tabela 08: Número de aprovados por escolaridade dos pais. 

Aprovado? 

Escolaridade 

1º grau 

incompleto 

2º grau 

incompleto 

Ensino superior 

incompleto 

Ensino 

superior 
Total Geral 

Sim 42 12 42 5 101 

% 84,0% 80,0% 91,3% 55,6%  84,2% 

Não 8 3 4 4 19 

% 16,0% 20,0% 8,7% 44,4%  15,8% 

Total Geral 50 15 46 9 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (2 )  

Valor_P  

4,888 

0,180 

Coeficiente de Contingência  C  0,198 

Coeficiente de Contingência  T  0,117 

 

 

O resultado do teste Qui-quadrado para Escolaridade do chefe de família x 

aprovação não permite rejeitar a hipótese de independência do rendimento e 

escolaridade dos pais. As estatísticas C e T em torno de 0,1; nos indica que existe um 

grau de associação baixo entre as variáveis.  

Observando-se a tabela 09, percebemos que o grupo 3 dentro desta 

classificação, ou seja, grupo com aqueles alunos em que os pais cursaram o ensino 

médio completo e/ou começaram algum curso superior, foi o grupo que apresentou 

maior média, em torno de 49,65 ± 2,36; com moda de 42 pontos e mediana de 48,5 
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pontos. Já o grupo de menor média foi o grupo de alunos em que os pais possuem 

ensino superior completo, com uma média em torno de 42,0 ± 2,95; com moda e 

mediana igual a 42.  O valor da média do terceiro grupo ajuda a sustentar a hipótese de 

que o grau de instrução dos pais influencia no rendimento dos alunos, pois o grupo de 

alunos que os pais terminaram o ensino médio obteve maior média de notas 

(verificaremos a seguir se essa diferença entre as médias são significativas).  

Tabela 09: Estatísticas do rendimento em Matemática por grau de escolaridade dos pais. 

 

Estatísticas: 
Até o 1º grau 
incompleto 

Até o 2º grau 
incompleto 

Até ensino superior 
incompleto 

Ensino superior 
completo 

Média 46,92 44,8 49,65 42 

Mediana 44 43 48,5 42 

Moda 42 42 42 42 

Desvio padrão 7,48 4,71 7,95 3,84 

Variância da amostra 55,99 22,17 63,21 14,75 

Curtose 0,99 3,47 -0,59 2,21 

Assimetria 1,17 1,80 0,50 0,87 

Intervalo 35 17 32 14 

Mínimo 33 41 35 36 

Máximo 68 58 67 50 

Contagem 50 15 46 9 

Nível de confiança (95,0%) 2,13 2,61 2,36 2,95 

CV (%) 15,95% 10,51% 16,01% 9,14% 

Quartil 1: 42 42 43 40 

Quartil 3: 49,75 46,5 55,75 42 
Estatística F (*)  

Valo_P   
1,129 
0,676  

Estatística t(*) 

(Valor_P)   
1,734 
0,086  

Estatística F (**)  

Valo_P   
2,851 
0,036  

Estatística t(**) 

(Valor_P)   
2,873 
0,006  

Estatística F (***)  

Valo_P    
4,285 

0,0349 

Estatística t(***) 

(Valor_P)    
4,408 

0,0018 
 (*)Até 1º grau incompleto. e superior incompleto 

(**) Até 2º grau incompleto e superior incompleto 

(***) Até ensino superior incompleto e superior completo 

Em contra partida o valor da média do grupo de alunos com pais mais 

instruídos contradiz essa hipótese, pois teve a menor média de notas, isso pode ser 

explicado pelo fato de o grupo ter poucos alunos, falta de veracidade no preenchimento 

do questionário, ou simplesmente de que os filhos apesar de serem bem orientados em 
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relação aos estudos, não são dedicados ou simplesmente não tem aptidão e/ou afinidade 

com a disciplina de matemática.  

A uma primeira vista temos a impressão que existe uma diferença 

considerável entre a maior média (49,65 ± 2,36) pertencente ao nível 3 de escolaridade; 

e as demais médias dos outros grupos, referentes aos demais níveis de escolaridades 

(46,92 ±2,13 grupo 1; 44,8 ± 2,61grupo 2; 42,0 ± 2,95 grupo 4). No Gráfico 10, 

também se observa uma diferença entre as notas médias conforme a escolaridade dos 

pais, então foi feito o teste de hipóteses para verificar essa diferença de medias. No final 

da tabela 09 onde são mostrados resultados dos testes, percebemos que na comparação 

da maior média com as outras médias, rejeita-se a hipótese nula (de que as médias são 

iguais). Então concluímos que existe uma diferença significativa entre a média do grupo 

3 com as médias dos outros grupos.  Conseguimos verificar a Hipóteses 2, de que o 

rendimento médio em Matemática é diferente segundo o nível de escolaridade dos pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Notas médias do rendimento em Matemática por escolaridade dos pais. 

 

 

3.2.3 - Análise do Rendimento em Matemática segundo hábito de leitura 

Assim como para as demais hipóteses analisadas, foram separadas as notas 

por grupos de acordo com as respostas: aluno que respondeu que não lê nenhum livro 

por mês, foi classificado como aquele que não tem hábito de leitura; o que disse ler um 

ou dois livros por mês, foi classificado como: lê regularmente; e o aluno que lê três ou 
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mais livros, foi considerado um aluno que tem bom hábito de leitura. Depois foram 

analisadas e comparadas as estatísticas desses grupos.     

Tabela 10: Aprovação x Habito de Leitura 

Aprovado? 
Habito de leitura: 

Não tem habito 
de Leitura 

Lê 
regularmente 

Bom habito 
de leitura 

Total Geral 

Sim 28 66 7 101 
% 84,8% 85,7% 70,0%   

Não 5 11 3 19 
% 15,2% 14,3% 30,0%   

Total Geral 33 77 10 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (2 )  
Valor_P 

0,694 
0,707 

Coeficiente de Contingência  C 0,076 

Coeficiente de Contingência  T 0,053 

 

 

Gráfico 16: Notas médias do rendimento em Matemática conforme habito de leitura. 

 

Na tabela 10, percebemos que o valor de ² = 0,69  calculado no teste Qui-

quadrado é menor que o ² tabelado (5,99; com 95% de confiança), para o mesmo grau 

de liberdade (G.L = 2). Então não há evidencias de que a aprovação do aluno em 

matemática esta associada com o hábito de leitura.  

Queremos saber, também, se as notas são maiores no grupo dos alunos que 

leem mais, por isso foi calculado as estatísticas dos grupos e feito uma comparação 

entre as suas médias. Esses dados estão na tabela 11.  
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Tabela 11: Estatísticas do rendimento em Matemática conforme habito de leitura. 

Estatísticas: Não tem habito de ler Lê regularmente Lê muito 

Média 47,12 47,74 44,9 

Mediana 44 45 42,5 

Moda 42 42 42 

Desvio padrão 6,93 7,67 7,78 

Variância da amostra 48,05 58,80 60,54 

Curtose 1,20 0,07 2,09 

Assimetria 1,34 0,91 0,99 

Intervalo 26 33 29 

Mínimo 41 35 33 

Máximo 67 68 62 

Contagem 33 77 10 

Nível de confiança (95,0%) 2,46 1,74 5,57 

CV (%) 14,71% 16,06% 17,33% 

Quartil 1: 42 42 41,25 

Quartil 3: 51 52 47,75 

Estatística F (*)  

Valo_P  
1,224 
0,533  

Estatística t(*) 

(Valor_P)  
0,399 
0,690  

Estatística F (**)  

Valo_P   
0,971 
0,849 

Estatística t(**) 

(Valor_P)   
1,100 
0,274 

       (*) Não tem hábito de ler  e lê regularmente.  

      (**) Lê regularmente e lê muito 

 

Podemos observar que as médias de notas de quem não têm bom hábito de 

leitura (47,12 ± 2,46) e de quem lê regularmente (47,74 ± 1,74) são praticamente iguais.  

Já média de notas dos alunos que leem muito (44,9 ± 5,57) é um pouco menor que a dos 

dois primeiros grupos. É um pouco contraditório o fato dos alunos que gostam muito de 

ler (por serem mais estudiosos ou apresentar uma maior facilidade de interpretação) 

terem notas menores que os demais. Mas analisando de outra forma, podemos 

interpretar e concluir que isso acontece pelo fato que normalmente alunos que gostam 

muito de ler, têm mais afinidade e aptidão com as disciplinas da área de humanas e 

menos com as disciplinas da área de exatas. 

Foram feitos testes de hipóteses para comparar algumas médias, esses resultados 

também estão na tabela 11. Pelo resultado desses testes, podemos concluir que as 

diferenças entre as médias dos três grupos não são estatisticamente significativas.  Não 
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conseguimos verificar que a Hipótese 3, de que o desempenho em Matemática está 

associado ao hábito de leitura dos alunos. 

 

3.2.4 - Rendimento em Matemática segundo o nível de conhecimento de 

matemática do ensino fundamental 

Outra hipótese levantada inicialmente neste trabalho foi se os alunos com 

desempenho ruim tiveram pouca base em matemática no ensino fundamental, não 

alcançando os pré-requisitos básicos de matemática para o ensino médio, pois sabemos 

que as matérias aprendidas no ensino médio, necessitam de conteúdos que devem ser 

aprendidos no ensino fundamental.  

Categorizando as respostas pelo nível de conhecimento de matemática 

adquirido no ensino fundamental na escala de 0 a 5, temos as seguintes categorias: 

Fraco: respostas 1 e 2; Razoável: resposta 3, e a categoria Bom: respostas 4 e 5. Foi 

testada a independência da aprovação em matemática e o nível de conhecimento de 

matemática do ensino fundamental, o teste Qui-quadrado permite não rejeitar a hipótese 

de independência (Valor_p > 0,05), e as estatísticas C e T com valores próximos de 

zero, que nós indica que o grau de associação é nulo. Portanto a aprovação do aluno é 

independente do nível de conhecimento de matemática adquirido no ensino 

fundamental. 

 

Tabela 12: Aprovação x Nível de conhecimento de matemática no ensino fundamental. 

Aprovado? 

Nível de conhecimento de matemática do ensino 

fundamental 

Fraco Razoável Bom Total Geral 

Sim 7 39 55 101 

% 87,5% 88,6% 80,9%  84,2% 

Não 1 5 13 19 

% 12,5% 11,4% 19,1%  15,8% 

Total Geral 8 44 68 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (2 )  
Valor_P 

0,7495 
0,6875 

Coeficiente de Contingência  C 0,0788 

Coeficiente de Contingência  T 0,0559 
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Não queremos saber apenas sobre a aprovação desses alunos, mas também o 

desempenho, relacionando as notas dos alunos de cada grupo. Na tabela 13, observemos 

que a melhor média de notas pertence ao grupo de alunos que têm um bom 

conhecimento prévio, com a média de 48,69 ± 2,13, a nota mais frequente foi 42 e 50% 

destes alunos tiveram notas acima de 45; os alunos com pré-requisito considerado fraco, 

com média de 46,13  ± 4,03; e para os que tinham um pré-requisito razoável sua media 

chega a 45,45  ±  1,46. Verificamos se essas diferenças de médias entre categorias do 

nível de conhecimento são significativas, e os resultados dos testes que comparam as 

variâncias e as médias estão no final da tabela 13. 

 

Tabela 13: Estatísticas do rendimento em Matemática segundo o nível de conhecimento de matemática do 

ensino fundamental. 

Estatísticas: Fraco Razoável Bom 

Média 46,13 45,45 48,69 

Mediana 45 43,5 45 

Moda 45 42 42 

Desvio padrão 4,82 4,81 8,79 

Variância da amostra 23,27 23,09 77,26 

Curtose -0,90 0,37 -0,68 

Assimetria 0,71 0,71 0,66 

Intervalo 13 23 35 

Mínimo 41 35 33 

Máximo 54 58 68 

Contagem 8 44 68 

Nível de confiança (95,0%) 4,03 1,46 2,13 

CV (%) 10,46% 10,57% 18,05% 

Quartil 1: 42 42 42 

Quartil 3: 49 49 55,5 

Estatística F (*)  

Valo_P 

3,3205 
0,0981 

Estatística t(*) 

(Valor_P) 

0,8023 
0,4215 

Estatística F (**)  

Valo_P  
3,346 

0,0001 

Estatística t(**) 

(Valor_P)  
2,5114 
0,0135 

                     (*) Fraco e Bom  

                               (**) Razoável e Bom 
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Gráfico 17: Média de notas de acordo com o nível de conhecimento de Matemática adquirido no ensino 

fundamental. 

 

No teste que comparou a média do grupo dos alunos com bom fundamento em 

matemática com o dos que têm um fraco fundamento, aceitou-se a hipótese nula, logo 

não existe uma diferença significativa entre as duas médias. Já a comparação das médias 

dos alunos que tiveram um bom fundamento matemático no ensino fundamental com o 

grupo dos alunos que tiveram esse fundamento razoável; rejeitamos a hipóteses de que 

as médias são iguais, então existe uma diferença significativa entre as duas médias. 

Conseguimos verificar a Hipótese 4, de que os alunos com desempenho ruim em 

Matemática têm pouco conhecimento prévio.  

 

3.2.5 - Rendimento em Matemática segundo a dedicação aos Estudos 

Para medir se a dedicação exerce uma influência significativa no 

rendimento dos alunos, dividimos as notas dos alunos de acordo com o nível de 

dedicação que esses alunos têm (pouca, razoável e muita). Depois desta divisão, vamos 

fazer duas análises: primeiramente vamos considerar apenas se o aluno foi 

“parcialmente” aprovado ou reprovado e foi feito o Teste Qui-quadrado para testar a 

dependência entre a aprovação e a dedicação aos estudos. E vamos também obter as 

estatísticas de cada um desses grupos de estudantes, fazendo análises e comparações 

entre essas estatísticas.  

A tabela 14 mostra as estatísticas do teste ² = 1, 67 que é menor que o valor 

tabelado (5,99) considerando o mesmo grau de liberdade (G.L = 2), não rejeitamos a 
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hipótese de independência entre a aprovação ou reprovação do aluno e sua dedicação 

aos estudos, por mais contraditório que pareça.  

Tabela 14: Aprovação x dedicação aos estudos. 

Valores Observados: Dedicação  

Aprovado? Pouca Razoável  Muita Total Geral 

Sim 16 64 21 101 

% 84,2% 87,7% 75,0% 84,2%  

Não 3 9 7 19 

% 15,8% 12,3% 25,0%  15,8% 

Total Geral 19 73 28 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (2 )  
Valor_P 

1,675624 
0,4326 

C 0,1174 

T 0,0836 

 

Tabela 15: Estatísticas do rendimento em matemática segundo a dedicação aos estudos. 

Estatísticas: Pouca Razoável  Muita 

Média 45,95 47,41 48,07 

Mediana 43 45 45 

Moda 43 42 41 

Desvio padrão 7,20 7,22 8,35 

Variância da amostra 51,83 52,16 69,77 

Curtose 4,22 0,33 -0,44 

Assimetria 1,75 1,10 0,47 

Intervalo 33 30 32 

Mínimo 35 37 33 

Máximo 68 67 65 

Contagem 19 73 28 

Nível de confiança(95,0%) 3,47 1,69 3,24 

CV (%) 15,67% 15,23% 17,38% 

Quartil 1: 42 42 41,75 

Quartil 3: 48,5 51 54 

Estatística F (*)  

Valo_P 

1,3462 
0,5181 

Estatística t(*) 

(Valor_P) 

0,9032 
0,3712 

Estatística F (**)  

Valo_P  
1,3376 

0,33012 

Estatística t(**) 

(Valor_P)  
0,3937 
0,6947 

                        (*) Pouca e Muita 

                             (**) Razoável e Muita 
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Gráfico 18: Médias do rendimento em Matemática conforme a dedicação aos estudos. 

 

A Tabela 15 mostra que a média de notas dos alunos mais dedicados é de 

48,07 ± 3,24; um pouco maior que as médias dos grupos com pouca dedicação (45,95 ± 

3,47) e dedicação razoável (47,41 ± 1,61). As medianas foram iguais para os grupos 

com alunos com dedicação razoável e alunos com muita dedicação (45 pontos), e do 

grupo com pouca dedicação foi de 43 pontos.  

De acordo com os testes de hipóteses, a diferença entre a média das notas 

entre as categorias da variável dedicação aos estudos, não são estatisticamente 

significativas. Também não verificamos a Hipótese 5.  

 

3.2.6 - Rendimento em Matemática segundo a perspectiva de aprovação 

Sabe-se que uma proporção de alunos que iniciam o ano escolar com 

perspectiva de passar de ano termina sem essa perspectiva, mas nesse estudo ficaria 

complicado considerar a perspectiva final, pois eles já tinham uma boa previsão de 

aprovação ou reprovação, já que esse questionário foi aplicado no final do ano letivo. 

Devido a esse fato e para facilitar a análise, foram somadas o resultado das duas 

respostas dadas pelos alunos (perspectiva inicial + perspectiva final) resultando uma 

única variável (perspectiva de aprovação), e as notas foram agrupas de acordo com o 

valor dessa variável da seguinte maneira: e esse valor foi de 4 ou 5, foi considerada 

perspectiva baixa; se o valor foi de 6 e 7, foi considerado uma perspectiva moderada; e 

se o valor foi de 8, 9 e 10 essa perspectiva é alta (O valor máximo que se poderia ter 
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depois da soma é 10, quando o aluno respondeu 5 nas duas perguntas, e o valor mínimo 

seria 2, se o aluno respondesse 1 para as duas perguntas, o que não ocorreu). Depois 

foram feitos os mesmos testes que foram feitos nas análises das hipóteses acima. 

Tabela 16: Aprovação x Perspectiva de Aprovação. 

Aprovado? 
Perspectiva de aprovação: 

Baixa Moderada Alta Total Geral 

Sim 4 24 73 101 

% 57,1% 88,9% 84,9%  84,2% 

Não 3 3 13 19 

% 42,9% 11,1% 15,1% 15,8%  

Total Geral 7 27 86 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (2 )  
Valor_P 

2,2443 
0,3256 

C 0,1355 

T 0,0967 
 

No teste Qui-quadrado mostrado na tabela, o valor de ² do teste foi 2,24, 

para o mesmo grau de liberdade (2), o valor de ²  tabelado é de 5,99 (com 95% de 

confiança), portanto não podemos concluir que a aprovação do aluno depende de sua 

perspectiva de aprovação, ou seja a aprovação e a perspectiva são independentes. 

Apesar da aprovação ou reprovação dos alunos serem independentes de suas 

perspectivas, o rendimento (notas obtidas) desses alunos parece estar relacionado com 

suas perspectivas. Pois o gráfico 14 e a tabela 17 mostram que a média de notas dos 

alunos com maior expectativa de aprovação (48,34 ± 1,71) é maior do que as notas 

médias dos alunos com uma expectativa de aprovação moderada (45,70 ± 2,13), que por 

sua vez é maior do que ao grupo dos alunos com pouca perspectiva de aprovação (41,29  

± 2,86). Foi realizado testes para verificar se essas diferenças de médias são 

significativas, os resultados também estão na tabela 17. No resultado do teste de 

hipóteses, mostrado acima, rejeita-se a hipótese nula, de que as médias são iguais, nas 

duas comparações. Portanto existe realmente uma diferença significativa entre a média 

de notas dos alunos com maiores expectativas de aprovação e os demais alunos. Então 

confirmamos a Hipótese 6, ou seja, a perspectiva de aprovação influência o desempenho 

em matemática. 
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Tabela 17: Estatísticas do rendimento em Matemática por a perspectiva de aprovação. 

 

Estatísticas: Baixa Moderada Alta 

Média 41,29 45,70 48,34 

Mediana 42 43 45,5 

Moda 41 42 42 

Desvio padrão 3,09 5,39 7,97 

Variância da amostra 9,57 29,06 63,50 

Curtose 3,57 5,19 -0,31 

Assimetria -1,51 2,01 0,72 

Intervalo 10 24 35 

Mínimo 35 41 33 

Máximo 45 65 68 

Contagem 7 27 86 

Nível de confiança(95,0%) 2,86 2,13 1,71 

CV (%) 7,49% 11,80% 16,49% 

Quartil 1: 41 42 42 

Quartil 3: 42,5 48,5 53,5 
Estatística F (*)  

Valo_P  

2,1848 

0,0263 

Estatística t(*) 

(Valor_P)  

1,9549 

0,0549 

Estatística F (**)  

Valo_P 
6,634 

0,0231 

Estatística t(**) 

(Valor_P) 
4,8594 

0,0003 

  

                          (*) Moderada e Alta 

                          (**) Baixa e Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 19: Média de notas dos alunos em relação as perspectivas dos alunos. 
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3.2.7 - Rendimento x relacionamento professor e aluno 

Outro fator levantado foi de que alunos que mantêm um bom 

relacionamento com o professor conseguem bom desempenho, consequentemente são 

aprovados. Para analisar essa hipótese, foi aplicada a mesma metodologia: Dividimos os 

alunos em grupos, de acordo com a resposta de cada um (1 e 2: relacionamento ruim; 3: 

relacionamento razoável; 4 e 5: um bom relacionamento) e depois foram feitos os testes 

e análises das estatísticas.  

No teste Qui-quadrado o valor de ² (0,4) é pequeno e menor que o valor 

tabelado para o mesmo grau de liberdade (2) e com 95% de confiança, logo não há 

evidência de que as variáveis: aprovação e relacionamento entre professor e aluno são 

dependentes.  

A média das notas dos grupos de alunos que responderam ter um bom 

relacionamento com o professor foi de 47,90 ± 1,48; e o 50% dos alunos com bom 

relacionamento apresentam notas acima de 45. Já as estatísticas do grupo de alunos que 

consideraram ter um relacionamento razoável foram menores, com média de 45 ± 3,92; 

e mediana de 42, que se repetiu para o terceiro grupo de alunos (aqueles que 

consideraram ter um relacionamento ruim com o professor), mas com a média de notas 

menor do que as duas primeiras 41,2 ± 4,60. A moda (42 pontos) se repetiu nos três 

grupos de alunos. A diferença entre as médias do grupo “bom” e do grupo “razoável” 

não aparenta ser tão significativa, já a diferença entre o grupo “bom” e “ruim” já é uma 

diferença considerável.   

O teste de hipóteses de comparação das médias confirma o que foi 

comentado: Não existe uma diferença estatisticamente significativa entre a média de 

notas dos alunos que consideraram ter um bom relacionamento com o professor com a 

média dos alunos que consideram esse relacionamento razoável. Já a diferença das 

médias de notas entre os extremos (bom relacionamento e relacionamento ruim) é 

estatisticamente significativa. 
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Tabela18: Aprovação x relacionamento professor e aluno. 

Valores Observados: Relacionamento: 

Aprovado? Ruim Razoável Bom Total Geral 

Sim 4 9 88 101 

% 80,0% 75,0% 85,4%  84,2% 

Não 1 3 15 19 

% 20,0% 25,0% 14,6%  15,8% 

Total Geral 5 12 103 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (
2
 )  

Valor_P 

0,4004 

0,8186 

C 0,0577 

T 0,0409 

 

Tabela 19: Estatísticas dos grupos separados pela qualidade do relacionamento entre professor e aluno. 

Estatísticas: Ruim Razoável Bom 

Média 41,2 45 47,90 

Mediana 42 42 45 

Moda 42 42 42 

Desvio padrão 3,70 6,16 7,58 

Variância da amostra 13,7 38 57,50 

Curtose 3,24 2,05 0,12 

Assimetria -1,49 1,53 0,91 

Intervalo 10 21 35 

Mínimo 35 39 33 

Máximo 45 60 68 

Contagem 5 12 103 

Nível de confiança (95,0%) 4,60 3,92 1,48 

CV (%) 8,98% 13,70% 15,83% 

Quartil 1: 42 41,75 42 

Quartil 3: 42 48 52 

Estatística F (*)  

Valo_P 

4,1971 
0,1678 

Estatística t(*) 

(Valor_P) 

1,9586 
0,0528 

Estatística F (**)  

Valo_P  
1,5131 

0,456 

Estatística t(**) 

(Valor_P)  
1,2763 
0,2045 

                             (*) Ruim e Bom  

                             (**) Razoável e Bom 



46 
 

 

Gráfico 20: Média de notas conforme o relacionamento entre professor e aluno. 

 

3.2.8 - Rendimento em matemática e trabalho 

O objetivo da criação da tabela de contingência abaixo é analisar se o fato 

de a pessoa trabalhar impossibilita sua aprovação no final do ano letivo. Foi analisado 

somente se o aluno trabalha, não foi analisado se quem trabalha contribui 

financeiramente em casa.  

Tabela 20: Aprovação x Trabalho. 

  Trabalha?   

Aprovou? Não Sim Total Geral 

Não 8 11 19 

% 14,0% 17,5% 15,8% 

Sim 49 52 101 

% 86,0% 82,5% 84,2% 

Total Geral 57 63 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (
2
 )  

Valor_P 

0,0691 
0,7926 

C 0,024 

T 0,024 
 

Ao verificar a tabela pode-se notar a independência das duas variáveis, 

aprovado/reprovado e trabalha/não trabalha, pois a quantidade de alunos que trabalham 

que foram reprovados (11) foi pouca em relação a quantidade de aprovados (52) na 

mesma condição (trabalhar). Comparando também esse valor de reprovados (11) em 

relação ao número de reprovados entre aqueles que não trabalham (8), vemos que a 

diferença não foi grande (3 alunos). 
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E considerando em porcentagens, temos que dentre os alunos que trabalham 

(63), temos 17,46% de reprovação; dentre os alunos que não trabalham (57), temos um 

percentual de reprovação de 14,03%, a diferença percentual de alunos reprovados no 

grupo dos que trabalham em relação aos que não trabalham foi apenas 3,43%, uma 

diferença pouco significativa. 

O teste Quí-Quadrado confirma o que foi falado acima, mostra que não há 

uma evidência de relação entre a aprovação do aluno e o fato de trabalhar ou não, pois 

²calculado  <  ²tabelado. Juntando o fato de que a diferença percentual de alunos 

reprovados que trabalham com os alunos reprovados que não trabalham ser mínima, 

com o resultado do teste Quí-Quadrado concluímos que a aprovação do aluno 

independente do fato de o mesmo trabalhar ou não. 

Depois desses testes, onde se verificou que o fato de a pessoa trabalhar não 

impede sua aprovação, foi analisado também o aproveitamento do aluno de acordo com 

o fato de ele trabalhar ou não. 

Tabela 21: Estatísticas do rendimento em matemática e trabalho. 

Estatísticas: Trabalha Não trabalha 

Média 46,38 48,39 

Mediana 44 48 

Moda 42 42 

Desvio padrão 6,85 8,02 

Variância da amostra 46,88 64,24 

Curtose 1,48 -0,23 

Assimetria 1,44 0,60 

Intervalo 31 35 

Mínimo 36 33 

Máximo 67 68 

Contagem 63 57 

Nível de confiança(95,0%) 1,72 2,13 

CV (%) 14,76% 16,56% 

Quartil 1: 42 42 

Quartil 3: 48,5 52 
Estatística F  

Valo_P 

0,7298 

0,2270 

Estatística t 

(Valor_P) 

-1,4773 

0,1423 

 



48 
 

A média de notas dos alunos que trabalham (48,39 ± 2,13)  e a média das 

notas dos alunos que não trabalham (46,38 ± 1,72)  são muito próximas, já a mediana 

entre os dois grupos teve uma diferença razoável (48 entre os que trabalham e 44 entre 

os que não trabalham), a moda foi a mesma (42).  

Teste de hipóteses de igualdade de medias das notas dos grupos trabalha e 

não trabalha teve um p-valor de aproximadamente 0,07. O que comprova o fato de que 

as diferenças entre as médias dos dois grupos de alunos não é estatisticamente 

significativa, então não rejeitamos a hipótese nula, de que as médias são iguais. 

 

Gráfico 21: Rendimento médio em matemática e trabalho. 

Outra independência que foi testada foi o fato de o aluno estudar a noite 

implicar em o mesmo trabalhar, ou o aluno trabalhar, por isso estuda a noite. Abaixo 

segue a tabela que relaciona os alunos que trabalham com o turno que estes estudam.    

Tabela 22: Alunos que trabalham x turno que estudam.  

 Estuda de noite? 
Trabalha? 

Total Geral 
Não Sim 

Não 23 18 41 

% 40,4% 28,6% 34,2% 

Sim 34 45 79 

% 59,6% 71,4% 65,8% 

Total Geral 57 63 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (
2
 )  

Valor_P 

78,8432 
6,7242E-19 

C 0,6297 

T 0,8106 
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Essa tabela apresenta uma distribuição mais homogênea, exceto pelo fato de 

ter mais alunos que estudam a noite (79) do que do turno da manhã (41 alunos), já que 

foram entrevistados mais alunos do noturno. Lembrando que algumas linhas da planilha 

do banco de dados original foram excluídas por falta de algumas informações 

(perguntas deixadas em branco), logo esta tabela não possui a quantidade total de alunos 

entrevistado (150).  

Considerando esta tabela, temos que um pouco mais da metade (52,5%) dos 

alunos trabalham. Outra constatação que pode ser feita é que o aluno estuda a noite 

porque trabalha ou tem como trabalhar porque estuda a noite, pois dos 79 desses alunos, 

34 (43,04%) não trabalham; além disso, dos alunos que estudam de manhã (41 alunos), 

18 (43,9%) trabalham. Por tanto o turno de estudo, não está diretamente relacionado 

com o fato de o aluno trabalhar ou não. O que foi confirmado pelo Teste Qui-quadrado 

(os resultados desse Teste também se encontram na tabela 22). 

 

2.3.9 - Rendimento em matemática e motivação para estudar matemática 

A motivação para o estudo da matemática esta diretamente ligada à 

dedicação aos estudos, mas os dois fatores não foram colocados na mesma hipótese e 

mesma pergunta pelo fato de que o aluno pode não estar motivado (por não gostar de 

matemática), mas ser dedicado, ou seja, mesmo não gostando, ele estuda por ser um 

aluno empenhado.  

Assim como na análise das hipóteses, as notas foram divididas em três 

grupos de acordo com as respostas dos alunos para essa pergunta: alunos que 

responderam 1 e 2 foram considerados com baixa motivação; 3 tinham uma motivação 

razoável; 4 e 5 uma motivação alta.  

O ² do teste foi significativo (2,21), mas mesmo assim, foi menor que ² 

tabelado (5,99); portanto não há evidencia de dependência entre a aprovação do aluno 

em matemática com sua motivação para estudar essa disciplina. 
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Tabela 23: Aprovado x motivação. 

Aprovado? 
Motivação: 

Baixa Razoável Alta Total Geral 

Sim 9 40 52 101 

% 69,2% 81,6% 89,7% 84,2% 

Não 4 9 6 19 

% 30,8% 18,4% 10,3% 15,8% 

Total Geral 13 49 58 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (
2
 )  

Valor_P 

2,2155 
0,3303 

C 0,1346 

T 0,0961 

 

Apesar da aprovação ou reprovação do aluno não depender da motivação do 

aluno, o rendimento (nota) está diretamente relacionado com a sua motivação, afinal os 

alunos com uma alta motivação teve uma nota média de 50,38 ± 2,16; enquanto os 

alunos com uma motivação razoável e com baixa motivação tiveram notas médias de 

44,80 ±1,62 e 43,31 ± 2,43; respectivamente. O valor da mediana também teve uma 

diferença considerável; 50,5 no grupo dos alunos mais motivados, enquanto as outras 

medianas foram de 42 (motivação razoável) e 43 (baixa motivação). 

Como era previsto, a hipótese de que as médias são iguais foi rejeitada nos 

dois testes, logo existe uma diferença significativa (afinal os valores de p foram 

pequenos) entre a média de notas dos alunos bastante motivados com a média de notas 

dos alunos com  motivação razoável; e com a média de notas dos alunos desmotivados. 

No gráfico 22 essa diferença fica ainda mais clara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Média de notas conforme motivação. 
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Tabela 24: Estatísticas do rendimento em matemática por motivação. 

Estatísticas Baixa Razoável Alta 

Média 43,31 44,80 50,38 

Mediana 43 42 50,5 

Modo 43 42 42 

Desvio padrão 4,03 5,66 8,20 

Variância da amostra 16,23 32,00 67,19 

Curtose 0,52 5,68 -0,67 

Assimetria -0,07 2,21 0,27 

Intervalo 15 30 35 

Mínimo 35 37 33 

Máximo 50 67 68 

Contagem 13 49 58 

Nível de confiança(95,0%) 2,43 1,62 2,16 

CV (%) 9,30% 12,63% 16,27% 

Quartil 1: 41 42 43,25 

Quartil 3: 45 47 57 
Estatística F (*)  

Valo_P  

2,0997 

0,0093 

Estatística t(*) 

(Valor_P)  

4,1485 

6,99E-05 

Estatística F (**)  

Valo_P 

4,1395 

0,0099 

Estatística t(**) 

(Valor_P) 

4,5581 

5,22E-05 
                             (*) Razoável e Alta  

                             (**) Baixa e Alta. 

2.3.10 - Rendimento x entendimento da explicação do professor 

O entendimento durante a explicação do professor também é importante no 

desempenho dos alunos, e pode estar relacionado com o relacionamento entre aluno e 

professor, pois um bom relacionamento pode proporcionar uma melhor concentração 

durante a aula e também comodidade para esclarecer possíveis dúvidas sobre a matéria 

explicada. A metodologia aplicada nessa análise foi a mesma usada na análise das 

outras hipóteses. 

O ² do teste foi significativo, mas não o suficiente para evidenciar uma 

dependência entre a aprovação do aluno e sua capacidade de assimilar a explicação do 

professor durante a aula, pois ² calculado (2,45) < ² tabelado (5,99), considerando o mesmo 

grau de liberdade. 
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Tabela 25: Aprovação x entendimento da explicação. 

Aprovado? 
Entendimento: 

Fraco Razoável Bom Total Geral 

Sim 10 16 75 101 
% 66,7% 88,9% 86,2% 84% 

Não 5 2 12 19 
% 33,3% 11,1% 13,8% 16% 

Total Geral 15 18 87 120 

Estatística Qui-quadrado de Pearson (
2
 )  

Valor_P 

2,45027 
0,293718 

C 0,141458 

T 0,101042 

 

Apesar do teste ² não evidenciar uma relação entre aprovação e o 

entendimento do aluno durante a aula. Podemos perceber pelas estatisticas da tabela 26, 

que o aproveitamento do aluno é melhor, quando ele consegue entender o que o 

professor explica em sala. Afinal a média das notas dos alunos com um bom 

entendimento (48,41 ± 1,68 ) é maior do que a média das notas dos alunos com um 

entendimento razoável (44,5 ± 2,04 ) e de que a média das notas dos alunos com baixo 

entendimento (44,47 ± 3,71). 

A hipótese de que as médias são iguais, foi rejeitada nos dois casos testados, 

portanto existe uma diferença considerável entre a média de notas dos alunos  com bom 

entendimento em relação a média de notas dos alunos com entendimento razoável e 

com a média de notas dos alunos com baixo entendimento. No gráfico 23 também 

podemos notar essa diferença. 

 

Gráfico 23: Média de notas de acordo com o entendimento durante as aulas. 
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Tabela 26: Estatísticas do Rendimento em Matemática segundo entendimento.  

Estatísticas: Fraco Razoável Bom 

Média 44,47 44,5 48,41 

Mediana 42 43 46 

Modo 42 42 42 

Desvio padrão 6,71 4,11 7,88 

Variância da amostra 44,98 16,85 62,08 

Curtose 3,55 0,21 -0,17 

Assimetria 2,14 -0,16 0,76 

Intervalo 22 16 35 

Mínimo 39 35 33 

Máximo 61 51 68 

Contagem 15 18 87 

Nível de confiança (95,0%) 3,71 2,04 1,68 

CV (%) 15,08% 9,23% 16,27% 

Quartil 1: 41 42 42 

Quartil 3: 44 48,5 53 

Estatística F (*)  

Valo_P  
3,6838 
0,0038 

Estatística t(*) 

(Valor_P)  
3,0470 
0,0038 

Estatística F (**)  

Valo_P 

1,3802 
0,5114 

Estatística t(**) 

(Valor_P) 

1,8274 
0,0706 

                             (*) Razoável e Bom 

                             (**) Fraco e Bom 

 

3.2.11 Grau de associação entre o rendimento em Matemática e as variáveis 

socioeconômicas e culturais. 

 

Para quantificar o grau de associação entre essas variáveis é calculado a 

estatística R². Que é calculado usando a variância total da variável quantitativa e a 

variância dentro de cada categoria da variável qualitativa. Se a variância dentro de cada 

categoria qualitativa for pequena e menor do que a global, significa que a variável 

qualitativa melhora a capacidade de previsão da quantitativa, portanto existe uma 

relação entre as duas variáveis. Agora se a variância dentro de cada categoria qualitativa 

for maior que a global, essa variável qualitativa não melhora a previsão da variável 

quantitativa e logo não existe uma relação significativa entre essas duas variáveis. 
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Na tabela 27, se apresenta um resumo da análise do desempenho em 

Matemática com as variáveis qualitativas das hipóteses levantadas, as tabelas com as 

variâncias de cada grupo das hipóteses analisadas, variâncias combinadas, variância 

total e R² de cada hipótese (explicativa), estão no anexo IV. Entre as hipóteses 

levantadas no inicio deste trabalho, as variáveis qualitativas que mais explica a 

variabilidade do desempenho em Matemática dos alunos é a variável motivação 

(15,03%), seguida pelo nível de escolaridade dos pais (7,6%), perspectiva de aprovação 

(5,5%) e entendimento da explicação (4,5%). Os restantes das hipóteses não explicam 

significativamente o desempenho em Matemática dos alunos. Observe que algumas 

hipóteses não aparecem na tabela, pelo fato de que a variância dentro das categorias é 

maior que a variância geral, portanto não explicam o desempenho dos alunos. 

 

Tabela 27: Tabela resumo da análise do desempenho em Matemática e as características socioeconômicas 

e culturais. 

Variáveis As variáveis são 

independentes? 

(Coeficientes de 

contingência)  

As diferenças de 

médias do 

rendimento em 

matemática é 

significativa? 

Grau de 

associação R² 

Classe social  Não  

(C e T ~ 0,0) 

Não - 

Escolaridade dos pais Sim, baixo 

(C e T ~ 0,2) 
Sim 7,6% 

Hábito de leitura Sim, baixo 

(C e T ~ 0,1) 

Não - 

Pré-requisito Sim, baixo 

(C e T ~ 0,1) 

Sim (*) 3,4% 

Dedicação Sim, baixo 

(C e T ~ 0,1) 

Não - 

Perspectivas de 

aprovação 

Sim, baixo 

(C e T ~ 0,1) 
Sim 5,5% 

Relacionamento com 

o professor 

Sim, baixo 

(C e T ~ 0,05) 

Sim (**) 3,5% 

Trabalho Sim, baixo 

(C e T ~ 0,02) 

Não 0,1% 

Motivação Sim, baixo 

(C e T ~ 0,1) 
Sim 15,03% 

Entendimento da 

explicação 

Sim, baixo 

(C e T ~ 0,1) 
Sim 4,5% 

(*) Diferenças de Média significativa entre as categorias: Razoável e Bom. 

(**) Diferenças de Média significativa entre as categorias: Ruim e Bom. 
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4 - Considerações finais 

Os resultados da avaliação do desempenho em Matemática dos alunos do 3º 

ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Cláudio Brandão, nos mostra que o 

rendimento em Matemática foi razoável, com um valor médio de 47,05, o 50% dos 

alunos com rendimento superior a 44,5, o 75% dos alunos com notas acima de 42 

pontos, que seria a nota de aprovação.  Na comparação do desempenho em Matemática 

por turnos observamos que a distribuição do rendimento é melhor no turno da manhã, 

onde a nota média (49,15 ± 2,44) é maior que a nota média (46,25 ± 1,31) do turno da 

noite. Comparando também o aproveitamento por turmas percebe-se também uma 

diferença significativa a média de notas entre algumas turmas, sendo a melhor turma, a 

B do turno da manhã com nota média de 54,44; e a pior turma, a F do turno da noite 

com nota média de 43,81. 

O objetivo desse trabalho era de tentar identificar quais fatores exercem 

maiores influência no desempenho dos alunos do terceiro ano do ensino médio no 

desempenho do estudo da matemática. Para iniciar este estudo, os aspectos considerados 

importantes foram: o nível sócio econômico; o nível de escolaridade dos pais; o hábito 

de leitura; conhecimento adquirido no ensino fundamental (pré-requisito); dedicação; 

perspectiva de aprovação; relacionamento entre professor e aluno; o fato de o aluno 

trabalhar ou não; motivação; e o entendimento da explicação do professor durante a 

aula. 

Para facilitar a análise de cada hipótese, as notas foram divididas em grupos, 

de acordo com as respostas dadas por esses alunos. Para cada hipótese fizemos as 

mesmas análises e cálculos: Teste Qui-quadrado, para testar independência entre 

aprovação e o grupo que o aluno pertence em cada hipótese; Comparação das 

estatísticas das notas de cada grupo; Teste de Hipóteses para verificar igualdade de 

médias desses grupos; e comparação da variância das notas dentro de cada um desses 

grupos com a variância total das notas, calculando o grau de associação (R²) entre as  

variáveis (hipótese analisada e nota), quando essa relação foi evidenciada pela 

comparação das variâncias. 
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Em todos os testes Qui-quadrado realizado não ficou evidenciado uma 

relação de dependência entre a aprovação do aluno e a hipótese testada. Por tanto a 

aprovação do aluno é independente de todas as hipóteses levantadas no inicio desse 

trabalho.  Mas também devemos considerar que o desempenho dos alunos não deve ser 

analisado apenas a aprovação do mesmo, pois o aluno pode ser aprovado com uma nota 

boa ou uma nota mediana (o que ocorreu com a maioria dos alunos), por isso foi 

analisado também as notas dos alunos dentro dos grupos de cada hipótese, para verificar 

se essas variáveis preditoras (hipóteses) melhoram as notas dos alunos.  

Ao analisar as hipóteses em relação às notas, não teve nenhuma hipótese 

muito explicativa. E algumas delas, não apresentaram nenhuma relação com a 

variabilidade das notas dos alunos; que são: a classe social em que o aluno pertence, 

hábito de leitura, dedicação e o fato de o aluno trabalhar ou não. Portanto o aluno que 

trabalha não fica com o rendimento comprometido, assim como o fato de o aluno 

pertencer a uma determinada classe social não influencia no seu rendimento. O hábito 

de leitura também não esta relacionado com um bom aproveitamento em matemática, 

isso pode ser devido ao fato de que os alunos com hábito de leitura tem mais facilidade 

para a área de humanas e dificuldade na área de exatas. O fato da dedicação não esta 

relacionada, se deve ao fato de que os alunos que tem uma grande facilidade em 

matemática não precisa se dedicar tanto nessa disciplina. 

Algumas variáveis são explicativas, porém com baixo valor de R², que são 

os casos do pré-requisito, pois o que o aluno aprende na matemática do ensino médio 

depende do conhecimento adquirido no ensino fundamental; relacionamento entre 

professor e aluno, pois o aluno que não tem um bom relacionamento com o professor 

dificilmente sente interesse em assistir as aulas; capacidade de entender a explicação do 

professor, que também é importante para um bom aproveitamento.  

As variáveis que mais explicam a variabilidade das notas, segundo esse 

relatório, foram: perspectiva do aluno, nível de escolaridade dos pais e a motivação. O 

aluno tem que ter perspectiva em passar de ano para poder conseguir bons resultados. A 

escolaridade dos pais também é importante, afinal pais bem instruídos podem motivar e 

acompanhar melhor o estudo dos filhos. 

A hipótese que teve maior relação com o desempenho foi à motivação do 

aluno em estudar matemática. E realmente a motivação dentro de uma pessoa em 
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realizar algo, é um excelente combustível para ela alcance seu objetivo. Nos estudos, a 

motivação é primordial para que o aluno tenha sucesso durante e ao final do ano. 
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Este questionário tem como objetivo definir as características sócias econômicas e culturais, assim como conhecer os hábitos de 

leitura, estudo e motivação dos alunos do 3º ano que cursam a disciplina de matemática na Escola Estadual Professor Claudio 

Brandão. 

ANEXO I: Questionário aplicado aos alunos. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS / DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Data de Nascimento:  
___/____/___  

2. Sexo: 
 (   ) Feminino 

 (   ) Masculino 

3. Ano de Ingresso na E. E. Prof. Claudio Brandao:  

Número de matricula:  

4. Quais são suas principais fontes de informação sobre os acontecimentos atuais? ASSINALE NO MÁXIMO DUAS OPÇÕES: 

(   ) Jornal Escrito (   ) Telejornal  (   ) Internet (   ) Revistas (   ) Outras Fontes 

5. Quanto a sua frequência de leitura, assinale a coluna apropriada:  D - Diariamente    S -  Semanalmente   O -  Ocasionalmente 

  

Não 

Sim    

Não 

Sim  

D S O  D S O 

Jornais      Outros: Quais?______________     

Revistas      __________________________     

Livros      __________________________     

6. Quantos livros você costuma ler mensalmente? ___________ 

7. Seus pais cultivam o hábito da leitura?  

 Pai  Mãe     

 (   ) Sim (   ) Não  (   ) Sim (   ) Não     

 
 

8. Indique ATÉ TRÊS tipos de seções que você lê PREFERENCIALMENTE nos jornais? 

(   ) Política  (   ) Economia (   ) TV, Cultura e Lazer (   ) Esportes            (   ) Internacional 

(   ) Informática e Tecnologia (   ) Noticias locais (   ) Sociedade (   ) Classificados 

9. Indique o número de vezes por mês que você vai a (o): 

Cinema  (   ) Nenhuma (   ) 
1 

(   ) 2 (   )Mais 2  Concertos  (   ) Nenhuma (   ) 1 (   ) 2 (   )Mais 2 

Teatro (   ) Nenhuma (   ) 
1 

(   ) 2 (   )Mais 2  Outros________ (   ) Nenhuma (   ) 1 (   ) 2 (   )Mais 2 

Shows (   ) Nenhuma (   ) 
1 

(   ) 2 (   )Mais 2  _____________ (   ) Nenhuma (   ) 1 (   ) 2 (   )Mais 2 
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10. Quantas horas por dia você dedica às seguintes atividades: 

Assistir à TV (   ) Nenhuma (   ) 1 (   ) 
2 

(   )Mais 2  Outras _____ (   ) Nenhuma (   ) 
1 

(   ) 2 (   )Mais 2 

Navegar na Internet (   ) Nenhuma (   ) 1 (   ) 
2 

(   )Mais 2  ___________ (   ) Nenhuma (   ) 
1 

(   ) 2 (   )Mais 2 

Exercícios Físicos  (   ) Nenhuma (   ) 1 (   ) 
2 

(   )Mais 2  ___________ (   ) Nenhuma (   ) 
1 

(   ) 2 (   )Mais 2 

11. Você freqüentou (ou frequenta) curso?      (   ) Sim, pré-vestibular        (  ) Sim, profissionalizante ou técnico       (  ) Não 

12. Informe o nível de escolaridade de seus pais e do chefe da família 
 Pai Mãe Chefe de Família  

Não freqüentou escola (   ) (   ) (   )  

1º Grau incompleto (   ) (   ) (   )  

1º Grau completo  (   ) (   ) (   )  

2º Grau incompleto (   ) (   ) (   )  

2º Grau completo (   ) (   ) (   )  

Superior incompleto (   ) (   ) (   )  

Superior completo (   ) (   ) (   )  

Não sei informar (   ) (   ) (   )  

13. Se você exerce alguma atividade remunerada, qual a sua participação na vida econômica familiar? 

(   ) Não trabalho, recebo ajuda financeira da família (   ) Trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família 

(   ) Trabalho e sustento-me integralmente (   ) Trabalho e sou responsável pelo sustento da família 

(   ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família  

14. Quantas pessoas, inclusive você próprio, vivem da renda mensal de seu grupo familiar? 
(   ) Uma (  ) 2 a 3 (   ) 4 a 5  (   ) 6 a 7 (   ) Mais de 7 

15. Quantos (de cada um dos itens abaixo) existem em sua casa? 
Automóvel (   ) Nenhum (   ) 1 (   ) 2 (  ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 ou mais 

TV em cores (   ) Nenhum (   ) 1 (   ) 2 (  ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 ou mais 

Banheiros (   ) Nenhum (   ) 1 (   ) 2 (  ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 ou mais 

Aparelho de Som (   ) Nenhum (   ) 1 (   ) 2 (  ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 ou mais 

Empregada  (   ) Nenhum (   ) 1 (   ) 2 (  ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 ou mais 

16. Que nota você daria de 0 a 5 para seu aprendizado (sua base, em matemática) durante o ensino fundamental, sendo que 0 significa 
que é muito ruim e 5 significa que muito bom? 

        1              2              3                4               5 
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17. Indique em uma escala de 1 a 5, seu nível de interesse na disciplina de matemática, sendo que 0 significa que é nenhum e 5 significa que 
muito? 

        1              2              3                4               5 

18. Indique em uma escala de 1 a 5, se você faz os exercícios pedidos (ou sugeridos) pelo professor, sendo que 0 significa que nenhum 
vez e 5 significa que sempre? 

        1              2              3                4               5 

19. Quantas horas por dia você dedica a estudo fora de sala de aula?  

(   ) Nenhuma hora (   ) 1 hora (   ) 2 horas (   ) Mais 2 horas 

 

20. Indique em uma escala de 1 a 5, sua perspectiva de passar de ano (em matemática), quando você iniciou o ano, sendo que 0 
significa que é nenhuma e 5 significa que muita? 

        1              2              3                4               5 

21. Indique em uma escala de 1 a 5, sua perspectiva de passar de ano (em matemática), neste momento atual, sendo que 0 significa 
que é nenhuma e 5 significa muita? 

        1              2              3                4               5 

22. Indique em uma escala de 1 a 5, seu relacionamento com o professor deste ano (1 semestre), sendo que 0 significa que é muito ruim e 
5 significa que muito boa? 

        1              2              3                4               5 

23. Indique em uma escala de 1 a 5, se você consegue entender, quando o seu professor explica a matéria, sendo que 0 significa que não 
entende e 5 significa que entende tudo? 

        1              2              3                4               5 
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ANEXO II: Sistemas de pontos e adaptações. 

Tabela 01: Pontuação para cada item. 

 Não 

tem 

Tem 

1 2 3 4 5 6+ 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 5 5 

Videocassete (ou DVD) 0 2 2 2 2 2 2 

Radio (som) 0 1 2 3 4 4 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 5 5 

Empregada mensalista 0 2 4 4 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 

Máquina de lavar 0 1 1 1 1 1 1 

     

Tabela 02: Pontuação para geladeira e freezer. 

Geladeira e freezer 

Não possui 0 

Possui só geladeira sem freezer 2 

Possui geladeira duplex ou freezer 3 

 
Tabela 03: Pontuação para o grau de instrução do chefe de família. 

Grau de instrução do chefe de família 

Analfabeto / Primário incompleto 0 

Primário completo / Ginasial incompleto 1 

Ginasial completo / Colegial incompleto 2 

Colegial completo / Superior incompleto 3 

Superior completo 5 

 

Com esse sistema de pontos a pontuação máxima seria de 34 pontos. 

Considerando esses pontos, esses itens de consumo, empregada mensalista e grau de 

instrução do chefe de família, a população brasileira foi dividida em cinco classes 

econômicas: 

Tabela 04: Cortes do critério Brasil (dados LSE 96). 

Classe Pontos Total Brasil (%) 

A1 30-34 1 

A2 25-29 4 

B1 21-24 8 

B2 17-20 11 

C 11-16 31 

D 6-10 33 

E 0-5 12 

 



62 
 

Para este trabalho foram feitas adaptações no sistema de pontos e na divisão 

por classes. O questionário (anexo I) aplicado aos alunos não abrangeu todos os itens de 

consumo (geladeira, freezer, Videocassete, aspirador de pó, máquina de lavar), e o grau 

de instrução do chefe de família no questionário foi dividido de maneira diferente. 

A pergunta referente aos itens de consumo é a pergunta 15 do questionário e 

ao grau de instrução do chefe de família é a pergunta 12. Pela falta de alguns itens na 

pergunta 15, o valor máximo de pontos passou a ser de 27 e não 34. Segue a classes por 

pontuação, depois das adaptações feitas.  

Tabela 05: Separação das classes por pontos, de acordo com o questionário aplicado. 

Classe Pontos 

A1 25-27 

A2 21-24 

B1 17-20 

B2 13-16 

C 9-12 

D 5-8 

E 0-4 

 

No questionário o nível de escolaridade do chefe da família não foi dividido 

igual ao critério citado anteriormente, então foi necessário fazer uma correspondência: 

Tabela 06: Pontuação para escolaridade dos pais. 

Escolaridade Pontos 

Não frequentou escola 0 

1
º
 Grau incompleto 1 

1
º
 Grau completo  2 

2
º
 Grau incompleto 2 

2
º
 Grau completo 3 

Superior incompleto 3 

Superior completo 5 

 

 

 

 



63 
 

ANEXO III: Resultados para os testes de variância e média das notas. 

Resultados para os testes de variância e média das notas entre os turnos: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Manhã Noite 

 

  Manhã Noite 

Média 48,86957 46,20952381 

 

Média 48,86957 46,20952381 

Variância 68,42705 44,8018315 

 

Variância 68,42705 44,8018315 

Observações 46 105 

 

Observações 46 105 

gl 45 104 

 

Hipótese da diferença de média 0   

F 1,527327   

 

gl 72   

P(F<=f) uni-caudal 0,040242   

 

Stat t 1,922611   

F crítico uni-caudal 1,489711   

 

P(T<=t) uni-caudal 0,029242   

      

 

t crítico uni-caudal 1,666294   

    

P(T<=t) bi-caudal 0,058485   

    

t crítico bi-caudal 1,993464   

 

Resultados dos testes de variância e média das notas entre as turmas da manhã: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  B A 
 

  B A 

Média 54,44444 46 
 

Média 54,44444 46 

Variância 63,9085 53 
 

Variância 63,9085 53 

Observações 18 15 
 

Observações 18 15 

gl 17 14 
 

Variância agrupada 58,98208   

F 1,205821   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,365849   
 

gl 31   

F crítico uni-caudal 2,428179   
 

Stat t 3,145111   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,001824   

    
t crítico uni-caudal 1,695519   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,003648   

    
t crítico bi-caudal 2,039513   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  B C 
 

  B C 

Média 54,44444 44,46153846 
 

Média 54,44444 44,46153846 

Variância 63,9085 26,26923077 
 

Variância 63,9085 26,26923077 

Observações 18 13 
 

Observações 18 13 

gl 17 12 
 

Variância agrupada 48,33363   

F 2,432827   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,061214   
 

gl 29   

F crítico uni-caudal 2,582839   
 

Stat t 3,945112   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,000232   

    
t crítico uni-caudal 1,699127   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,000464   

    
t crítico bi-caudal 2,04523   
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Resultados para os testes de variância e média das notas entre as turmas do turno da noite: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  E F 
 

  E F 

Média 48,52632 43,80769231 
 

Média 48,52632 43,80769231 

Variância 57,26316 23,84153846 
 

Variância 57,26316 23,84153846 

Observações 19 26 
 

Observações 19 26 

gl 18 25 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 2,401823   
 

gl 29   

P(F<=f) uni-caudal 0,021649   
 

Stat t 2,379979   

F crítico uni-caudal 2,035289   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,012053   

    
t crítico uni-caudal 1,699127   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,024107   

    
t crítico bi-caudal 2,04523   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  E G 
 

  E G 

Média 48,52632 44,47619048 
 

Média 48,52632 44,47619048 

Variância 57,26316 26,96190476 
 

Variância 57,26316 26,96190476 

Observações 19 21 
 

Observações 19 21 

gl 18 20 
 

Variância agrupada 41,31513   

F 2,123854   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,052827   
 

gl 38   

F crítico uni-caudal 2,151124   
 

Stat t 1,990079   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,026906   

    
t crítico uni-caudal 1,685954   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,053812   

    
t crítico bi-caudal 2,024394   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  E H 
 

  E H 

Média 48,52632 47,61538462 
 

Média 48,52632 47,61538462 

Variância 57,26316 55,29554656 
 

Variância 57,26316 55,29554656 

Observações 19 39 
 

Observações 19 39 

gl 18 38 
 

Variância agrupada 55,92799   

F 1,035584   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,446619   
 

gl 56   

F crítico uni-caudal 1,882603   
 

Stat t 0,435378   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,332481   

    
t crítico uni-caudal 1,672522   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,664962   

    
t crítico bi-caudal 2,003241   
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Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  F G 
 

  F G 

Média 43,80769 44,47619048 
 

Média 43,80769 44,47619048 

Variância 23,84154 26,96190476 
 

Variância 23,84154 26,96190476 

Observações 26 21 
 

Observações 26 21 

gl 25 20 
 

Variância agrupada 25,22837   

F 0,884268   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,380922   
 

gl 45   

F crítico uni-caudal 0,498139   
 

Stat t -0,45363   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,326137   

    
t crítico uni-caudal 1,679427   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,652274   

    
t crítico bi-caudal 2,014103   

 

Tabelas e resultados na análise das notas entre as diferentes classes sociais: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  B2 D 

 

  B2 D 

Média 48,5675676 46,37037037 

 

Média 48,56757 46,37037037 

Variância 73,53003 38,93447293 

 

Variância 73,53003 38,93447293 

Observações 37 27 

 

Observações 37 27 

gl 36 26 

 

Hipótese da diferença de média 0   

F 1,88855851   

 

gl 62   

P(F<=f) uni-caudal 0,04735556   

 

Stat t 1,186493   

F crítico uni-caudal 1,86945728   

 

P(T<=t) uni-caudal 0,119977   

    

t crítico uni-caudal 1,669804   

    

P(T<=t) bi-caudal 0,239954   

    

t crítico bi-caudal 1,998972   

 

Teste-F: duas amostras para variâncias 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  B2 C 

 

  B2 C 

Média 48,5675676 47,05882353 

 

Média 48,56757 47,05882353 

Variância 73,53003 51,09647059 

 

Variância 73,53003 51,09647059 

Observações 37 51 

 

Observações 37 51 

gl 36 50 

 

Variância agrupada 60,48726   

F 1,43904323   

 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,11588466   

 

gl 86   

F crítico uni-caudal 1,6519545   

 

Stat t 0,898314   

    

P(T<=t) uni-caudal 0,185763   

    

t crítico uni-caudal 1,662765   

    

P(T<=t) bi-caudal 0,371526   

    

t crítico bi-caudal 1,987934   
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Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com a escolaridade dos pais: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Ens. Sup. Inc. 1º grau inc. 
 

  Ens. Sup. Inc. 1º grau inc. 

Média 49,65217391 46,92 
 

Média 49,6521739 46,92 

Variância 63,20966184 55,993469 
 

Variância 63,2096618 55,99346939 

Observações 46 50 
 

Observações 46 50 

gl 45 49 
 

Variância agrupada 59,4480296   

F 1,128875609   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,338217997   
 

gl 94   

F crítico uni-caudal 1,619796754   
 

Stat t 1,73447446   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,04305597   

    
t crítico uni-caudal 1,66122586   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,08611193   

    
t crítico bi-caudal 1,98552344   

Teste-F: duas amostras para variâncias 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  B2 B1 

 

  B2 B1 

Média 48,5675676 46,2 

 

Média 48,56757 46,2 

Variância 73,53003 79,7 

 

Variância 73,53003 79,7 

Observações 37 5 

 

Observações 37 5 

Gl 36 4 

 

Variância agrupada 74,14703   

F 0,92258507   

 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,3789853   

 

gl 40   

F crítico uni-caudal 0,37971817   

 

Stat t 0,577054   

    

P(T<=t) uni-caudal 0,283568   

    

t crítico uni-caudal 1,683851   

    

P(T<=t) bi-caudal 0,567137   

    

t crítico bi-caudal 2,021075   

       Teste-F: duas amostras para variâncias   

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  B1 D 

 

  B1 D 

Média 46,2 46,37037037 

 

Média 46,2 46,37037037 

Variância 79,7 38,93447293 

 

Variância 79,7 38,93447293 

Observações 5 27 

 

Observações 5 27 

Gl 4 26 

 

Variância agrupada 44,36988   

F 2,04702912   

 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,11708204   

 

gl 30   

F crítico uni-caudal 2,74259414   

 

Stat t -0,05253   

    

P(T<=t) uni-caudal 0,479226   

    

t crítico uni-caudal 1,697261   

    

P(T<=t) bi-caudal 0,958451   

    

t crítico bi-caudal 2,042272   



67 
 

 

Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com o hábito de leitura: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Regular Não tem 
 

  Regular Não tem 

Média 47,74026 47,12121212 
 

Média 47,74025974 47,12121212 

Variância 58,80007 48,04734848 
 

Variância 58,80006835 48,04734848 

Observações 77 33 
 

Observações 77 33 

gl 76 32 
 

Variância agrupada 55,61407728   

F 1,223794   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,266278   
 

gl 108   

F crítico uni-caudal 1,6905   
 

Stat t 0,398967647   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,345352408   

    
t crítico uni-caudal 1,659085144   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,690704815   

    
t crítico bi-caudal 1,982173483   

       

       

       

       

       

       

       

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Ens. Sup. Inc. 2º grau inc. 
 

  Ens. Sup. Inc. 2º grau inc. 

Média 49,65217391 44,8 
 

Média 49,6521739 44,8 

Variância 63,20966184 22,171429 
 

Variância 63,2096618 22,17142857 

Observações 46 15 
 

Observações 46 15 

gl 45 14 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 2,850951243   
 

gl 41   

P(F<=f) uni-caudal 0,018153002   
 

Stat t 2,87306185   

F crítico uni-caudal 2,252063876   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,00320581   

    
t crítico uni-caudal 1,682878   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,00641163   

    
t crítico bi-caudal 2,01954097   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Ens. Sup. Inc. Ens. sup. comp.  
 

  Ens. Sup. Inc. Ens. sup. comp.  

Média 49,65217391 42 
 

Média 49,6521739 42 

Variância 63,20966184 14,75 
 

Variância 63,2096618 14,75 

Observações 46 9 
 

Observações 46 9 

gl 45 8 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 4,285400802   
 

gl 24   

P(F<=f) uni-caudal 0,017450653   
 

Stat t 4,40843461   

F crítico uni-caudal 3,03038284   
 

P(T<=t) uni-caudal 9,3479E-05   

    
t crítico uni-caudal 1,71088208   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,00018696   

    
t crítico bi-caudal 2,06389856   
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Teste-F: duas amostras para variâncias

Bom Fraco

Média 48,69118 46,125

Variância 77,26141 23,26786

Observações 68 8

gl 67 7

F 3,320521

P(F<=f) uni-caudal 0,049051

F crítico uni-caudal 3,296682

Teste-F: duas amostras para variâncias

Bom Razoavel

Média 48,69118 45,45455

Variância 77,26141 23,09091

Observações 68 44

gl 67 43

F 3,345967

P(F<=f) uni-caudal 2,58E-05

F crítico uni-caudal 1,603396

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes

Bom Razoavel

Média 48,69118 45,45455

Variância 77,26141 23,09091

Observações 68 44

Hipótese da diferença de média 0

gl 107

Stat t 2,511364

P(T<=t) uni-caudal 0,00676

t crítico uni-caudal 1,659219

P(T<=t) bi-caudal 0,013521

t crítico bi-caudal 1,982383

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes

Bom Fraco

Média 48,69118 46,125

Variância 77,26141 23,26786

Observações 68 8

Variância agrupada 72,15391

Hipótese da diferença de média 0

gl 74

Stat t 0,808257

P(T<=t) uni-caudal 0,210767

t crítico uni-caudal 1,665707

P(T<=t) bi-caudal 0,421534

t crítico bi-caudal 1,992543

       

 

Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos de Pré-requisitos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Regular Bom 
 

  Regular Bom 

Média 47,74026 44,9 
 

Média 47,74025974 44,9 

Variância 58,80007 60,54444444 
 

Variância 58,80006835 60,54444444 

Observações 77 10 
 

Observações 77 10 

gl 76 9 
 

Variância agrupada 58,984767   

F 0,971189   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,424607   
 

gl 85   

F crítico uni-caudal 0,498618   
 

Stat t 1,100205622   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,137174333   

    
t crítico uni-caudal 1,6629785   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,274348665   

    
t crítico bi-caudal 1,988267907   
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Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com o conhecimento adquirido no 

ensino fundamental: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Bom Fraco 
 

  Bom Fraco 

Média 48,69118 46,125 
 

Média 48,69118 46,125 

Variância 77,26141 23,2678571 
 

Variância 77,26141 23,26785714 

Observações 68 8 
 

Observações 68 8 

gl 67 7 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 3,320521   
 

gl 13   

P(F<=f) uni-caudal 0,049051   
 

Stat t 1,275982   

F crítico uni-caudal 3,296682   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,112144   

    
t crítico uni-caudal 1,770933   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,224289   

    
t crítico bi-caudal 2,160369   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Bom Razoavel 
 

  Bom Razoavel 

Média 48,69118 45,4545455 
 

Média 48,69118 45,45454545 

Variância 77,26141 23,0909091 
 

Variância 77,26141 23,09090909 

Observações 68 44 
 

Observações 68 44 

gl 67 43 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 3,345967   
 

gl 107   

P(F<=f) uni-caudal 2,58E-05   
 

Stat t 2,511364   

F crítico uni-caudal 1,603396   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,00676   

    
t crítico uni-caudal 1,659219   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,013521   

    
t crítico bi-caudal 1,982383   

 

Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com a dedicação aos estudos: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Muita Pouca 
 

  Muita Pouca 

Média 48,07143 45,94737 
 

Média 48,0714285 45,9473684 

Variância 69,77249 51,83041 
 

Variância 69,7724867 51,8304094 

Observações 28 19 
 

Observações 28 19 

gl 27 18 
 

Variância agrupada 62,59565581   

F 1,346169   
 

Hipótese da diferença de 
média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,259035   
 

gl 45   
F crítico uni-
caudal 2,126243   

 
Stat t 0,903236754   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,185605055   

    
t crítico uni-caudal 1,679427393   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,37121011   

    
t crítico bi-caudal 2,014103389   
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Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Muita Razoável  
 

  Muita Razoável  

Média 48,07143 47,41096 
 

Média 48,07142857 47,4109589 

Variância 69,77249 52,1621 
 

Variância 69,77248677 52,1621005 

Observações 28 73 
 

Observações 28 73 

gl 27 72 
 

Variância agrupada 56,96493309   

F 1,337609   
 

Hipótese da diferença de 
média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,16506   
 

gl 99   

F crítico uni-caudal 1,641066   
 

Stat t 0,393666845   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,347336798   

    
t crítico uni-caudal 1,660391156   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,694673596   

    
t crítico bi-caudal 1,984216952   

 

Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com as perspectivas dos alunos: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Alta Baixa 
 

  Alta Baixa 

Média 48,33721 41,28571 
 

Média 48,33721 41,28571429 

Variância 63,49672 9,571429 
 

Variância 63,49672 9,571428571 

Observações 86 7 
 

Observações 86 7 

Gl 85 6 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 6,633985   
 

gl 14   

P(F<=f) uni-caudal 0,011558   
 

Stat t 4,859426   

F crítico uni-caudal 3,719211   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,000126   

    
t crítico uni-caudal 1,76131   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,000253   

    
t crítico bi-caudal 2,144787   

       

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Alta Moderada 
 

  Alta Moderada 

Média 48,33721 45,703704 
 

Média 48,33721 45,7037037 

Variância 63,49672 29,062678 
 

Variância 63,49672 29,06267806 

Observações 86 27 
 

Observações 86 27 

Gl 85 26 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 2,18482   
 

gl 65   

P(F<=f) uni-caudal 0,013164   
 

Stat t 1,954917   

F crítico uni-caudal 1,771458   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,027448   

    
t crítico uni-caudal 1,668636   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,054896   

    
t crítico bi-caudal 1,997138   
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Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com relacionamento com o 

professor: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Bom Ruim 
 

  Bom Ruim 

Média 47,90291 41,2 
 

Média 47,90291262 41,2 

Variância 57,50029 13,7 
 

Variância 57,50028555 13,7 

Observações 103 5 
 

Observações 103 5 

gl 102 4 
 

Variância agrupada 55,84744459   

F 4,197101   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,083883   
 

gl 106   

F crítico uni-caudal 5,663364   
 

Stat t 1,958635591   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,026391374   

    
t crítico uni-caudal 1,659356034   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,052782747   

    
t crítico bi-caudal 1,982597262   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Bom Razoável 
 

  Bom Razoável 

Média 47,90291 45 
 

Média 47,90291262 45 

Variância 57,50029 38 
 

Variância 57,50028555 38 

Observações 103 12 
 

Observações 103 12 

gl 102 11 
 

Variância agrupada 55,60202767   

F 1,513165   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,227985   
 

gl 113   

F crítico uni-caudal 2,455554   
 

Stat t 1,276288817   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,102235179   

    
t crítico uni-caudal 1,658450216   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,204470359   

    
t crítico bi-caudal 1,981180359   

 
Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com o fato de o aluno trabalhar ou 

não: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Trabalha Não trabalha 
 

  Trabalha Não trabalha 

Média 46,38095 48,38596491 
 

Média 46,3809524 48,38596491 

Variância 46,88479 64,24122807 
 

Variância 46,8847926 64,24122807 

Observações 63 57 
 

Observações 63 57 

gl 62 56 
 

Variância agrupada 55,121745   

F 0,729824   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,113508   
 

gl 118   

F crítico uni-caudal 0,650782   
 

Stat t -1,4773136   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,07112781   

    
t crítico uni-caudal 1,65786952   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,14225563   

    
t crítico bi-caudal 1,98027225   
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Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com a motivação do aluno: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Alta Baixa 
 

  Alta Baixa 

Média 50,37931 43,30769 
 

Média 50,37931 43,3076923 

Variância 67,18693 16,23077 
 

Variância 67,186933 16,2307692 

Observações 58 13 
 

Observações 58 13 

Gl 57 12 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 4,139479   
 

gl 38   

P(F<=f) uni-caudal 0,00497   
 

Stat t 4,5581469   

F crítico uni-caudal 2,388623   
 

P(T<=t) uni-caudal 2,612E-05   

    
t crítico uni-caudal 1,6859545   

    
P(T<=t) bi-caudal 5,223E-05   

    
t crítico bi-caudal 2,0243942   

       
Teste-F: duas amostras para variâncias 

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Alta Razoável 
 

  Alta Razoável 

Média 50,37931 44,79592 
 

Média 50,37931 44,7959184 

Variância 67,18693 31,99915 
 

Variância 67,186933 31,9991497 

Observações 58 49 
 

Observações 58 49 

Gl 57 48 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 2,099647   
 

gl 101   

P(F<=f) uni-caudal 0,004652   
 

Stat t 4,1484535   

F crítico uni-caudal 1,592256   
 

P(T<=t) uni-caudal 3,494E-05   

    
t crítico uni-caudal 1,6600806   

    
P(T<=t) bi-caudal 6,989E-05   

    
t crítico bi-caudal 1,983731   

 

Tabelas e resultados na análise das notas entre grupos formados de acordo com o entendimento na explicação 

do professor durante a aula: 

Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

  Bom Fraco 
 

  Bom Fraco 

Média 48,41379 44,46667 
 

Média 48,413793 44,46666667 

Variância 62,0826 44,98095 
 

Variância 62,082598 44,98095238 

Observações 87 15 
 

Observações 87 15 

gl 86 14 
 

Variância agrupada 59,688368   

F 1,380198   
 

Hipótese da diferença de média 0   

P(F<=f) uni-caudal 0,255682   
 

gl 100   

F crítico uni-caudal 2,195878   
 

Stat t 1,8274326   

    
P(T<=t) uni-caudal 0,0353085   

    
t crítico uni-caudal 1,6602343   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,070617   

    
t crítico bi-caudal 1,9839715   
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Teste-F: duas amostras para variâncias 
 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Bom Razoável 
 

  Bom Razoável 

Média 48,41379 44,5 
 

Média 48,413793 44,5 

Variância 62,0826 16,85294 
 

Variância 62,082598 16,85294118 

Observações 87 18 
 

Observações 87 18 

gl 86 17 
 

Hipótese da diferença de média 0   

F 3,683784   
 

gl 47   

P(F<=f) uni-caudal 0,001908   
 

Stat t 3,0470061   

F crítico uni-caudal 2,029819   
 

P(T<=t) uni-caudal 0,0018924   

    
t crítico uni-caudal 1,6779267   

    
P(T<=t) bi-caudal 0,0037849   

    
t crítico bi-caudal 2,0117405   
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ANEXO IV: Grau de associação entre o desempenho em Matemática e as as 

variáveis qualitativas das hipóteses levantadas 

Grau de associação entre rendimento em Matemática e escolaridade dos pais 

Estatísticas: 
Até o 1º grau 
incompleto 

Até o 2º grau 
incompleto 

Até ensino 
superior 

incompleto 

Ensino 
superior 

completo 

 
Total 

Média 46,92 44,8 49,65 42 47,33 

Variância da amostra 55,99 22,17 63,21 14,75 55,67 

Contagem 50 15 46 9 120 

Variância combinada 51,44 

R2 7,6% 

 

Grau de associação entre rendimento em Matemática e pré-requisito 

Estatísticas: Fraco Razoável Bom 
 

Total 

Média 46,13 45,45 48,69 47,33 

Variância da amostra 23,27 23,09 77,26 55,67 

Contagem 8 44 68 120 

Variância combinada 53,79 

R2 3,4% 

 

Grau de associação entre rendimento em Matemática e a perspectiva de aprovação 

 

Estatísticas: Baixa Moderada Alta Total  

Média 41,29 45,70 48,34 47,33 

Variância da amostra 9,57 29,06 63,50 55,67 

Contagem 7 27 86 120 

Variância combinada 52,59 

R2 5,5% 

 

Grau de associação entre rendimento em Matemática e a qualidade do relacionamento 

entre professor e aluno. 

Estatísticas: Ruim Razoável Bom Total  

Média 41,2 45 47,90 47,33 

Variância da amostra 13,7 38 57,50 55,67 

Contagem 5 12 103 120 

Variância combinada 53,73 

R2 3,5% 
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Grau de associação entre rendimento em Matemática e trabalho 

Estatísticas: Trabalha Não trabalha Total  

Média 46,38 48,39 47,33 

Variância da amostra 46,88 64,24 55,67 

Contagem 63 57 120 

Variância combinada 55,13 

R2
 1,0% 

 

 

Grau de associação entre rendimento em Matemática e motivação 

 Motivação  

Estatísticas: Baixa Razoável Alta Total  

Média 43,31 44,80 50,38 47,33 

Variância da amostra 16,23 32,00 67,19 55,67 

Contagem 13 49 58 120 

Variância combinada 47,2983 

R2 15,03% 

 

 

Grau de associação entre desempenho em Matemática e entendimento 

 Entendimento  

Estatísticas: Fraco Razoável Bom Total  

Média 44,47 44,5 48,41 47,33 

Variância da amostra 44,98 16,85 62,08 55,67 

Contagem 15 18 87 120 

Variância combinada 53,16 

R2 4,5% 

 

 


