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MATEMÁTICA – AULA 13 
 
Unidade Temática: Probabilidade e estatística e números.  

Objetos do Conhecimento: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos.  

 

1- Para a aula de Ciências, as professoras das turmas do 4º ano A e B pretendem realizar uma 

visita com seus alunos. Como existem três opções de locais para visitar, foi realizada uma 

votação. Veja o resultado: 

Locais que os alunos do 4º ano preferem visitar 

Turma 
Quantidade de votos recebidos 

Museu Aquário Planetário 

A 9 12 7 

B 12 10 5 
 

 
Imagem: freepik.com 

 

a) Quantos alunos há em cada turma?   

 

b) Qual local foi o mais votado pelos alunos do 4º ano A?   

 

c) E pelos alunos do 4º ano B?   

 

d) Qual foi o local escolhido para a visita, sabendo que ele recebeu a maior quantidade de 

votos?   
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2- Leia a notícia e complete a tabela a seguir: 

 

 
Imagem: freepik.com 

Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/09/brasil-tem-38406-mortes-por-coronavirus-e-

739503-casos-confirmados-aponta-balanco-do-ministerio-da-saude.ghtml | Acesso em 9/3/2021 
 

Complete a tabela com base nas informações do texto. 

 

 
  

Brasil tem 38.406 mortes por Coronavírus, aponta balanço do 
Ministério da Saúde 
 
Em 24 horas, foram incluídas no balanço 1.272 mortes e 32.091 casos. 
Total de casos confirmados chega a 739.503. 
 

Por G1 

09/06/2020 18h59 Atualizado há um mês 

 
O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (9) seu mais recente balanço 
de mortes e casos confirmados de Covid-19. Os principais dados são: 
• 38.406 mortes 
• Foram 1.272 registros de mortes incluídos em 24 horas 
• 739.503 casos confirmados 
• Foram 32.091 casos incluídos em 24 horas 
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3- Agora, por meio das informações apresentadas na tabela da atividade anterior, construa um 

gráfico de barras verticais com os mesmos dados. 
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4- Observe a tabela que os alunos da professora Maria fizeram. Trata-se de uma pesquisa de 

valores de materiais escolares. Ajude-os, preenchendo o valor gasto no total de materiais 

adquiridos: 

 

Papelaria 

Material Quantidade Valor 

Mochila 1 R$ 93,00 

Estojo 1 R$ 35,00 

 Total  

 

 

5- Construa uma tabela igual àquela que os alunos da professora Maria montaram, fazendo uma 

pesquisa de preços no supermercado, no mercadinho ou na internet. Depois, complete a tabela.  

 

Supermercado 

Produto Quantidade Valor 

Arroz 1  

Feijão 1  

Óleo 1  

Macarrão 1  

Pó de café 1  

 Total  
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