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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS 

Os gráficos são representações que facilitam a análise de 

dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se 

realiza pesquisas estatísticas.  Eles trazem muito mais 

praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, 

ou seja, quando são números consideravelmente grandes. 

Além disso, os gráficos também apresentam de maneira 

evidente os dados em seu aspecto temporal. 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1. Observe o gráfico a seguir e responda: 

 

 
a) Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes. 

 

b) Em qual dia da semana houve menos visitantes. 

 

 

c) Quantas pessoas, ao todo, visitaram o Parque do Ibirapuera nos cincos dias? 

 



2. O estado das florestas do planeta e o que foi devastado pela ocupação humana, são os 

dados que estão representados pelo gráfico a seguir. Observe estes dados que foram 

publicados na revista Época de 08/02/1999 e depois responda. 

 

 
a) Em quais continentes mais da metade das florestas foi devastada pela ocupação 

humana? 

 

b) Qual a área atual de floresta no mundo todo? 

 

 

c) Qual a área devastada no mundo todo? 

 

 

 

3. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as 

pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2000 pessoas e o 

resultado está no gráfico abaixo. 

 

Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? 

a) 8hs ás 12hs 

b) 12hs ás 16hs 

c) 16hs ás 20hs 

d) 20hs ás 23hs 

e) 23hs ás 24hs 

 



4. O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo, em milhões de 

pessoas, no período de 2000 a 2005. 

 

Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo: 

a) Permaneceu a mesma entre 2000 e 2001. 

b) Permaneceu a mesma desde o ano de 2002. 

c) Aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002. 

d) Aumentou de 19 milhões entre 2001 e 2003. 

e) Diminuiu entre 200 e 2002. 

 

5. A professora Laura de matemática realizou um levantamento para saber a preferência 

musical dos alunos da 7ª serie A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por 

ela: 

 

Com base no gráfico anterior é possível dizer que: 

a) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Hip hop. 

b) A maioria dos alunos prefere Sertaneja. 

c) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop. 

d) O estilo musical menos ouvido é Mbp. 
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6. O gráfico a seguir apresenta as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria: 

Pode-se afirmar que: 

 
a) Foram vendidos 90 equipamentos até abril. 

b) As vendas aumentaram mês a mês. 

c) Foram vendidos 100 equipamentos até junho. 

d) O faturamento da indústria aumentou de março até abril. 

 

7. O gráfico apresenta o número de aniversariante da classe em cada mês. 

 
 

a) Qual mês tem mais aniversariante? 

 

b) Há algum mês que não há aniversariante? 

 

c) Quantos alunos fazem aniversario no primeiro bimestre? 

 

 

d) E no segundo semestre? 

 

e) Quantos alunos há na classe? 
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