


 Introdução ao estudo da estatística;

 Estatística (Tabelas de frequência);

 Gráficos estatísticos
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Os gráficos de segmentos (ou de linha) são muito utilizados para
representar duas grandezas que se relacionam.
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Os gráficos de setores 
apresentam os dados 

por meio de um círculo 
subdividido, no qual 
cada setor indica a 

quantidade (ou 
frequência relativa) de 
um valor observado.
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(Enem) Os dados do gráfico 
seguinte foram gerados a 

partir de dados colhidos no 
conjunto de seis regiões 

metropolitanas pelo 
Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

EU NO ENEM
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Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região
metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 000, o
número de desempregados, nessa região, foi de:

A) 24 500.

B) 25 000.

C) 220 500.

D) 223 000.

E) 227 500.
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(Enem) A figura a seguir apresenta
dois gráficos com informações sobre
as reclamações diárias recebidas e
resolvidas pelo Setor de Atendimento
ao Cliente (SAC) de uma empresa, em
uma dada semana. O gráfico de linha
tracejada informa o número de
reclamações recebidas no dia, o de
linha continua é o número de
reclamações resolvidas no dia.

EU NO ENEM
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As reclamações podem ser resolvidas no
mesmo dia ou demorarem mais de um
dia para serem resolvidas.

O gerente de atendimento deseja
identificar os dias da semana em que o
nível de eficiência pode ser considerado
muito bom, ou seja, os dias em que o
número de reclamações resolvidas excede
o número de reclamações recebidas.
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O gerente de atendimento pôde concluir
baseado no conceito de eficiência utilizado
na empresa e nas informações do gráfico,
que o nível de eficiência foi muito bom na:

A) segunda e na terça-feira.
B) terça e na quarta-feira.
C) terça e na quinta-feira.
D) quinta-feira, no sábado e no domingo.
E) segunda, na quinta e na sexta-feira.
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(Enem) O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o
gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de
vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano.

EU NO ENEM
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De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a
maior e a menor venda absoluta nesse ano foram:

A) Março e Abril.

B) Março e Agosto.

C) Agosto e Setembro.

D) Junho e Setembro.

E) Junho e Agosto.

EU NO ENEM
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