
 
 

Apoio Pedagógico – Professora Socorro Lima 
Manaus, _________ / __________/ __________ 
Nome: ___________________________________________________       2º Ano 

Apoio Pedagógico  Prof. Socorro Lima                                   @limasocorro 

 

Trabalhando com Gráficos 
 

1. Observe a cena com atenção, para realizar as atividades a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) No gráfico abaixo, pinte um quadrinho para cada imagem destacada. 
 
Quantidades 

 
b) Qual das imagens tem em maior quantidade? 
__________________________________________________________________ 
 
c) Qual das imagens tem em menor quantidade? 
__________________________________________________________________ 
 
d) Quais imagens tem a mesma quantidade? 
__________________________________________________________________ 
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Trabalhando com Gráficos 
 
1. O Brasil está dividido em 5 regiões, 
formadas por estados e o Distrito Federal. 
 
Observe o mapa para realizar as atividades 
a seguir. 
 
 
 
a) No gráfico abaixo, pinte um quadrinho 
para cada estado da região indicada. 
 
 
 
 
Quantidades 

 
 
a) Qual é a região brasileira com mais estados? 
 
___________________________________________________________________ 
 
b) Em que estado e região se localiza a cidade onde você mora? 
 
___________________________________________________________________ 
 
c) Quais as regiões brasileiras com a mesma quantidade de estados? 
 
___________________________________________________________________ 

10          
9          
8          
7          
6          
5          
4          
3          
2          
1          
0 Norte  Nordeste  Centro 

Oeste 
 Sudeste  Sul 
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Trabalhando com Gráficos 
 

1. A professora do 2º ano organizou uma pesquisa sobre o esporte favorito de seus 
alunos. Cada aluno votou em um esporte. 
Veja na tabela a seguir o resultado dessa pesquisa. Cada tracinho representa um 
voto. 
 

Esporte favorito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Registre na última coluna da tabela acima, a quantidade de votos que cada 

esporte recebeu. Depois, responda: 
 
a) Qual foi o esporte mais votado? Quantos votos recebeu? 
___________________________________________________________________ 
 
b) Qual foi o esporte menos votado? Quantos votos recebeu? 
___________________________________________________________________ 
 
c) Quantos votos a natação recebeu a mais que o futebol? 
___________________________________________________________________ 
 
d) Quantos votos o judô recebeu a menos que o basquetebol? 
___________________________________________________________________ 
 

Esporte Votos Quantidade de 
votos 

Natação   

Voleibol   

Basquetebol   

Ginástica Olímpica   

Futebol   

Judô   

Tênis   

Corrida   



 
 

Apoio Pedagógico – Professora Socorro Lima 
Manaus, _________ / __________/ __________ 
Nome: ___________________________________________________       2º Ano 

Apoio Pedagógico  Prof. Socorro Lima                                   @limasocorro 

Trabalhando com Gráficos 
 
1. Helena tem 6 netos: Caio, Luiza, Gisela, Cristina, Mariana e Theo. 
Para registrar a idade de seus netos, ela organizou um gráfico colorindo os 
quadrinhos abaixo. Cada quadrinho colorido representa 1 ano. 
 

Idade dos netos de dona Helena 
 

Idade  
em anos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quantos anos tem: 
 

• Caio? _____________________  * Luiza? ________________________ 

• Gisela? ____________________  * Cristina? ______________________ 

• Mariana? ___________________  * Theo? ________________________ 

 
b) Agora, complete: 
 

• A coluna mais alta do gráfico tem .................... quadrinhos. 
 

• A coluna mais baixa do gráfico tem .................. quadrinhos. 
 

• A coluna mais alta tem ............... quadrinhos coloridos a mais que a coluna 
mais baixa. 

 
• A coluna que indica a idade de Cristina é formada por ................. quadrinhos 

coloridos. 
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0 Caio  Luiza  Gisela  Cristina  Mariana  Theo 
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