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ATIVIDADE DIFERENCIADA  

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

SEMANA05 :28/09/2020 À 02/10/2020 

 

NOME: Nº: SÉRIE:9ºANOS  

PROFESSOR(A): MAURO FERREIRA SELLANES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA:02/10/2020 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Trabalhar situações que exijam leitura e interpretação e representação de 

dados em gráfico e tabelas. 

HABILIDADE(S): EF04MA28 -  Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar 

dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de 
tecnologias digitais. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  COMPREENDER O CONCEITO DE ANALISE DE GRÁFICOS 

ORIENTAÇÕES: LER ATENTAMENTE A EXPLICAÇÃO, ASSISTIR O VÍDEO SUGERIDO E REALIZAR OS EXERCÍCIOS 

PROPOSTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O que são Gráficos? 
 

Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles, sobre 

determinada informação, ou valores numéricos. 

Geralmente, são utilizados para demostrar padrões, tendências e ainda, comparar 

informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. 

São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo (matemática, estatística, geografia, 

economia, história, etc.) para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os 

dados mais claros e informativos. 

Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação e/ou análise mais rápida e objetiva. 

Elementos dos Gráficos 

 

Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são: 

 Título: geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. 

 Fonte: muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de 

onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida. 

 Números: estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior 

parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo (mês, ano, trimestre). 

 Legendas: grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das 

informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos, são 

utilizadas. 

 

Sugestão de Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PczJAqT6clo 

 



 

 

Atividade diferenciada. 

 

 

 



 

 

 

 


