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Matemática 8º ano. 

Atividades para quinta feira 26 novembro 2020 – 2 horas aula. 

Conteúdo: gráficos estatísticos  

Atividades da apostila página 377 

Correção 25/11 páginas  374,375,376 

• 1- esses graficos são mais adequados para representar evoluções, 

tendencias, aumentos ou diminuições ao longo do tempo. 

• 2- os graficos de colunas ou de barras são mais adequados para 

representar comparação de quantidade ou quando há necessidade de 

demonstrar valores pontuais em determinado periodo. 

• 3-  os graficos de setores são mais adequados quando há necessidade de 

apresentar dados que expressem partes de um todo. 

• 4- os graficos de linha, coluna e de barras. 

 

• 1- segundo o enunciado sabemos que em abril de 2001: 

• 1 veiculo – 400 pessoas 

• X veiculos – 321900000 pessoas 

• X = 321 900000  

•                400 
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• X = 804750 veiculos. 

• Portanto como em abril de 2001 e em outubro de 2008 as frotas de 

veiculos eram iguais, temos: 

• 1 veiculo – 441 pessoas 

• 804750 veiculos – y pessoas 

• Y = 441.  804750 

• Y = 354 894750 pessoas ou 355 milhões. 

• Alternativa A 

 

• 2- segundo o enunciado sabemos que o total de PET reciclado foi de 282 

kton .Pelo grafico desse total 37,8% foram destinados a area textil. Ou 

seja, 37,8 % . 282 = 106,6 kton. 

• Dessa fatia 30% apenas foram destinados a produção de tecidos e 

malhas. Logo 30% . 106,6 = 32 kton. 

• Alternativa C 
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