
Atividade Matemática – 2º Termo 

CONTRIBUIÇÃO: PROFESSOR DENIS RODRIGUES DURÃES 

 

Observe o gráfico abaixo e responda as perguntas. 

 
1 – Do que se trata a linha azul no gráfico? E a linha vermelha? 

 

2 - O que significa os números que aparecem na linha horizontal? E na 

linha vertical? 

 

3 - Quando ocorre o primeiro caso? 

 

4- Quantos casos há em 2/3, 15/3 e 25/3? O que aconteceu em relação ao 

início? 

 

5 - Por que você acha que os casos estão aumentando? 

 



6 - De acordo com uma pesquisa recente para cada caso conhecido pode 

haver 5 infectados desconhecidos. Sendo assim, quantos infectados poderia 

haver no dia 2? E no dia 20? E no dia 25? 

 

7 - A que conclusão e possível chegar? 

 

8- Represente o conjunto dos sete primeiros múltiplos dos seguintes 

números. 

a) M(5) =____________________________________ 

b) M(8) =_____________________________________ 

c) M(10)=____________________________________ 

d) M(12)= ____________________________________ 

2- Represente o conjunto formado pelos divisores dos seguintes números. 

a) D(6)= ___________________________________  

b) D(18) =___________________________________ 

c) D(7)= ___________________________________  

d) D(35)=____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 
 

Observe o gráfico abaixo e responda as perguntas. 

 
1 – Do que se trata a linha azul no gráfico? E a linha vermelha? 

A linha azul refere-se ao número de infectados pelo coronavírus e a linha 

vermelha aos mortos. 

2 - O que significa os números que aparecem na linha horizontal? E na 

linha vertical? 

A linha horizontal refere-se a data e a vertical ao número de casos do 

coronavírus. 

3 - Quando ocorre o primeiro caso? 

Em 26/02/2020. 

4- Quantos casos há em 2/3, 15/3 e 25/3? O que aconteceu em relação ao 

início? 

2/3 = 2 casos 

15/3 = 176 casos 

25/3 = 2433 casos 

Houve um aumento significativo ao número de infectados e aumentando... 



5 - Por que você acha que os casos estão aumentando? 

Resposta pessoal. 

6 - De acordo com uma pesquisa recente para cada caso conhecido pode 

haver 5 infectados desconhecidos. Sendo assim, quantos infectados poderia 

haver no dia 2? E no dia 20? E no dia 25? 

2/3 = 2 casos =2x5= 10 

20/3 = 905 casos =905x5= 4525 

25/3 = 2433 casos =2433x5= 12.165 

7 - A que conclusão e possível chegar? 

Resposta pessoal: (Os hospitais não dão conta de fazerem todos os exames 

de quem é infectado ou morto de forma rápida no Brasil, por isso pode 

haver um número maior de casos e muitas pessoas nem sequer chegam a 

fazer os exames.   

8- Represente o conjunto dos sete primeiros múltiplos dos seguintes 

números. 

a) M(5) = {0,5,10,15,20,25,30}  

b) M(8) = {0,8,16,24,32,40,48}  

c) M(10)= {0,10,20,30,40,50,60} 

d) M(12)=  {0,12,24,36,48,60,72} 

9- Represente o conjunto formado pelos divisores dos seguintes números. 

a) D(6)=  {1,2,3,6}  

b) D(18) = {1,2,3,6,9,18} 

c) D(7)=  {1,7} 

d) D(35)= {1,5,7,35} 

 


