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Nesta atividade, vamos conhecer curiosidades 
sobre o nome das pessoas no Brasil.



Nome de Gente
Compositores: Geraldo Azevedo e Renato Rocha



Você sabia que pelos dados do Censo
realizado pelo IBGE podemos descobrir
algumas coisas sobre os nomes que existem
no Brasil? Entra lá no site
https://www.ibge.gov.br/censo2010/apps/no
mes/#/search e veja o que consegue
descobrir sobre o seu nome e o das pessoas
que gosta.

https://www.ibge.gov.br/censo2010/apps/nomes/%23/search


Entrando no site podemos digitar nosso nome, dos nossos amigos e
familiares e saber quantas pessoas existem com este nome no Brasil, por Unidade
Federativa (estado), município, a popularidade, além de podermos ver a quantidade de
pessoas que nasceram com o nome pequisado por década.

Fiz a pesquisa com o meu nome para usar de exemplo. Vejam a quantidade de pessoas
chamadas de Stella no nosso país:

Gráfico



municípioestado

Vejam agora a quantidade de pessoas chamadas de Stella no Rio de Janeiro:



No final do site é
possível ver ainda um mapa
interativo com a distribuição
do nome por Unidade
Federativa.

A figura ao lado mostra a
quantidade de pessoas
chamadas de Stella em
Minas Gerais:



a) Quantas pessoas há no Brasil que têm o mesmo nome escolhido para sua pesquisa?
b) E no seu município, há quantas pessoas com o mesmo nome da sua pesquisa?
c) Em qual década houve a maior frequência de nascimentos de pessoas com o seu 
nome no Brasil?
d) Em qual década houve a menor frequência de nascimentos de pessoas com o seu 
nome?
e) Em qual Unidade Federativa (estado) há a maior frequência de pessoas com o mesmo 
nome que o seu?
f) Existe alguma diferença entre os gráficos “Nascimento por década” do nome 
pesquisado para o Brasil e para o município em que vive? Qual?
g) Qual é a posição da popularidade do nome pesquisado no Brasil?
h) Existem diferentes grafias para este nome? Quais?
i) Você sabe o significado deste nome ou porque o escolheram para você ou para a 

pessoa pesquisada? Converse com seus familiares e amigos e tente descobrir. 
Atividade elaborada pela profa. Stella Ferreira e inspirada em proposta pedagógica do IBGE, disponível em hGps://educa.ibge.gov.br/professores/educa-
aRvidades/17640-nomes-no-brasil.html

ATIVIDADE:

v Escolha um nome (pode ser o seu ou de quem mais quiser para saber mais sobre ele, 
entre no site https://www.ibge.gov.br/censo2010/apps/nomes/#/search e responda as 
seguintes perguntas: 

https://www.ibge.gov.br/censo2010/apps/nomes/%23/search

