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Matemática 8º ano. 

Atividades para quinta feira 03 dezembro 2020 – 2 horas aula. 

Conteúdo: gráficos estatísticos  

Atividades da apostila páginas 383,384,385 

Correção de 2/12 páginas 380,381,382 

• 4- por meio do grafico, podemos notar que antes do treinamento e 2 

horas após a sessão, a  liberação de GH em todas as intensidades é a 

mesma. Apenas nas mediações feitas logo após e 1 hora após a sessão de 

treinamesto, a liberação de GH na corrente sanguinea em uma sessão de 

intensidade maxima foi maior que a liberação de GH ocorrida nas demais 

intensidades. 

• Alternativa D 

• 5- a) por meio do grafico podemos verificar que houve precipitação acima 

de 30 mm nos dias 10/01, 16/01, 18/01 e 11/02. portanto Campinas 

esteve em risco de alagamento em 4 dias. 

• B) sim, pois o grafico tem inicio em 0 o que representa que não houve 

mediação de chuva. 

• 6- podemos concluir que a primeira operação acontece quando a linha 

passa pelo V, na primeira vez, vendendo a metade das ações. A segunda 

operação ocorre quando ela passa por Vm, quando o investigador 

compra a mesma quantidade que já tinha. A terceira acontece quando 

passa por V novamente e ele vende a metade do que tem. Ao passar por 
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Vo o investigador vende td o que tem. Após isso ele não compra mais 

nenhuma ação e o grafico so apresenta operações de venda. Porem, 

como ele já vendeu tudo, não faz mais nenhuma operação. Assim 

naquele dia ele fez 4 operações. 

 


