
 

 

Apoio de Aritmética Matemática  

Interpretação de Gráficos B 

 

1. (CGE) O gráfico contém dados de janeiro de 2004 

a janeiro de 2005: 

 
Com base nos dados do gráfico, podemos afirmar 

que, no ano de 2004, os meses em que se observa 

menor decréscimo na taxa de desemprego, com 

relação ao mês anterior, foram: 

a. fevereiro e novembro.  

b. abril e agosto. 

c. junho e outubro. 

d. agosto e novembro. 

e. setembro e dezembro. 

 

2. (CGE) Observe o gráfico. 

Produção nacional de aço bruto, em milhões de 

toneladas 

 
Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar 

que: 

a. em 1997 registrou-se a menor produção nacional 

de aço bruto. 

b. a partir de 1998 houve crescimento contínuo da 

produção nacional de aço bruto até 2002. 

c. em 1997, a produção nacional de aço bruto 

representava menos da metade do valor alcançado 

em 2003. 

d. no período de 1997 a 1999, houve crescimento da 

produção nacional de aço bruto. 

e. juntando-se as produções de aço nacional bruto 

dos anos 2002 e 2003, obtém-se um total superior a 

60 milhões de toneladas. 

3. (CGE) Observe o gráfico sobre taxa de 

desemprego. 

 
Com base nos dados apresentados pelo gráfico, 

pode-se afirmar que: 

a. no período de Jul/04 a Dez/04 a taxa de 

desemprego aumentou nos meses de agosto e 

novembro. 

b. no período de Abr/04 a Dez/04 a taxa de 

desemprego foi diminuindo mês a mês. 

c. no ano de 2004 a maior taxa de desemprego 

ocorreu no mês de dezembro. 

d. de Jan/04 a Abr/04 a taxa de desemprego só 

diminuiu. 

e. no ano de 2004 a menor taxa de desemprego 

ocorreu no mês de abril. 

 

4. (CGE) O gráfico abaixo mostra o comportamento 

das vendas no setor de supermercados. 

 
Nesse gráfico, no período considerado de março/05 a 

março/06, os números que representam o maior e o 

menor valor, correspondem aos meses de: 

a. março/06 e julho/05.  

b. abril/05 e fev/06. 

c. março/05 e julho/06. 

d. junho/05 e dez/05 

e. março/05 e março/06. 

 

5. (CGE 241) Observe a tabela: 

 



 

 

Com base nos dados da tabela, pode-se afirmar que 

a diferença no número de alunos por classe entre as 

redes estadual paulista e particular paulista é: 

a. menor no Ensino Médio do que nas outras séries. 

b. igual no Ensino Médio e da 1ª a 4ª série. 

c. igual no Ensino Médio e da 5ª a 8ª série. 

d. maior da 5ª a 8ª série do que da 1ª a 4ª série. 

e. praticamente a mesma nos três segmentos: 1ª a 

4ª, 5ª a 8ª e Médio. 

 

6. (CGE 288) O gráfico abaixo mostra o resultado de 

uma pesquisa sobre “Emprego e Desemprego” 

realizada pelo Sistema Estadual de Análise de Dados 

(Seade) e o Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

 
De acordo com as taxas de desemprego do mês de 

agosto de cada ano, observa-se que: 

a. a diferença entre a maior e a menor taxa de 

desemprego é de 4,1%. 

b. a maior taxa de desemprego foi de agosto de 

1999. 

c. de 2001 para 2002 houve uma grande queda na 

taxa de desemprego. 

d. de 2003 até 2006 as taxas apresentaram 

crescimento no índice de desemprego. 

e. de 1997 a 1998 as taxas indicam queda no nível 

de desemprego. 

 

7. (CGE) A análise do gráfico permite afirmar que:  

 

 

a. a partir de 1980, observa-se um declínio da 

quantidade de mortes por causa externa entre 

jovens. 

b. dentre os jovens, do conjunto das causas 

externas, as mortes por acidentes de trânsito têm 

registrado um aumento significativo. 

c. diminuiu a participação das mortes provocadas por 

homicídios, por suicídio e acidentes de trânsito. 

d. no período entre 1980 e 2001, observa-se entre os 

jovens um aumento significativo de mortes por 

suicídios. 

e. entre os jovens, as mortes por homicídio são as 

que mais crescem, deixando de representar 25,6%, 

em 1980, para responder por 56,2, em 2001. 

 
8. (CGE 2036) Observe o gráfico: 

Evolução no mercado de trabalho nas seis 

principais regiões metropolitanas 

 

De acordo com os dados acima, podemos afirmar 

que o maior e o menor valor da massa salarial 

(resultado do total de trabalhadores e de quanto 

ganham), em bilhões de reais, ocorreram, 

respectivamente, em: 

a. fev/05 e fev/04 

b. fev/05 e jan/04 

c. nov/04 e mai/04 

d. set/04 e fev/04 

e. set/04 e jan/04 

 
9. (CGE 267) O gráfico abaixo mostra que o número 

de denúncias contra médicos no Estado de São 

Paulo aumenta ano-a-ano. 

 
Com base nos dados do gráfico, podemos afirmar 

que o ano em que houve maior aumento no número 

de denúncias, com relação ao ano anterior, foi: 

a. 2001  

b. 2002 

c. 2003 

d. 2004 

e. 2005 

Gab:1-d; 2-e; 3-a; 4-e; 5-a; 6-a; 7-e; 8-e; 9-a. 


