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Para que serve tanta informação se 
não sabemos usá-la?



Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha?



“As aves são, portanto, consideradas pela maioria dos 
cientistas modernos como dinossauros.”

Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha?





Quem surgiu primeiro, o ovo a galinha?
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A motivação ou problema é uma questão não 
respondida que aguça sua curiosidade e para a 

qual vale a pena buscar uma resposta

Motivação



Método

Resultado

Discussão

Motivação





O que é uma pergunta?

É uma frase que termina com um ponto de 
interrogação



Um trabalho científico sem pergunta 
não tem sentido!





• As borboletas, que são animais geralmente 
admirados pelas pessoas por terem grande 
beleza, costumam ser mais caçadas por 
biopiratas, mesmo quando comparadas com 
animais que têm valor farmacológico ou 
animais que servem como comida, 
considerando que as borboletas não são 
igualmente abundantes durante o ano todo?

Perguntas ruins



• Os jatobás florescem todo ano na mesma 
época, produzindo frutos do mesmo tamanho, 
ao longo de toda sua área de distribuição 
geográfica e interagindo com os mesmos 
polinizadores?

Perguntas ruins



• Altos níveis de poluentes afetam as plantas?

Perguntas ruins



Perguntas boas

• São prontamente entendidas

• Podem ser respondidas

• Geram dados dentro de um contexto

• Fazem o conhecimento avançar



O que é uma hipótese?

– É uma resposta plausível para uma
pergunta científica

– É uma formulação testável sobre uma
possibilidade



TEORIA

PERGUNTA



HIPÓTESE

EXPERIMENTO



Por que o 
carro não liga?



HIPÓTESES

Hipótese 1: o carro não 
funciona porque o 
combustível acabou.

Hipótese 2: o carro não 
funciona porque a bateria 
pifou.



TEORIA

FUNCIONAMENTO 
BÁSICO DE UM MOTOR

Combustível

FAÍSCA



Tipos de hipótese

• A priori: é definida antes de se começar o 
trabalho

– Quase sempre é apresentada na introdução
do trabalho

• A posteriori: é formulada depois que os dados 
foram coletados e analisados

– Quase sempre é apresentada na discussão
do trabalho



Predição

• Detalhamento da hipótese apresentado 
em termos de variáveis operacionais



Variáveis operacionais

São representações práticas 
desses fenômenos

Variáveis teóricas

São os fenômenos que 
queremos estudar

Variáveis



MUNDO DAS IDÉIAS

(variáveis teóricas)

VIDA REAL

(variáveis operacionais)

TAMANHO

APTIDÃO

Massa úmida, massa seca, 
altura, comprimento, 

diâmetro etc.

Número de ovos, número 
de sementes, massa dos 

filhotes etc.

TOXICIDADE
LD50, taxa de predação, 
concentração da toxina 

etc.

Podem ser medidas e 
transformadas em números



TEORIA

MÉTODO
HIPÓTESE

PERGUNTA

JUNTANDO  AS  PEÇAS
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PERGUNTA

Como o estresse provocado pelos 
engarrafamentos influencia a memória dos 

motoristas?



HIPÓTESE

Quanto maior a exposição a engarrafamentos, 
mais severa será a perda de memória

Exposição a 
engarrafamentos
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método

Quanto maior o número mensal de horas de trabalho 
diurno de motoristas de Uber em São Paulo, maior será o 
tempo para resolver um jogo da memória com 30 peças

Número mensal de horas de 
trabalho diurno (h)
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Quanto maior o número mensal de horas de trabalho 
diurno de motoristas de Uber em São Paulo, maior será o 
tempo para resolver um jogo da memória com 30 peças
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Quanto maior o número mensal de horas de trabalho 
diurno de motoristas de Uber em São Paulo, maior será o 
tempo para resolver um jogo da memória com 30 peças
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