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ENEM em 10 Semanas : Funções e interpretação de gráficos II 

 
1. (Enem 2012)  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 de 2011. 
 

 
 
De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor 
venda absolutas em 2011 foram  
a) março e abril.    
b) março e agosto.    
c) agosto e setembro.    
d) junho e setembro.    
e) junho e agosto.    
   
2. (Enem 2012)  O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo, em milhões 
de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. Os 
dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo 
quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como o sistema de 
resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos 
escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando 
derretimento crescente do gelo. 
 

 
 
Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior 
aquecimento global em  
a) 1995.    
b) 1998.    
c) 2000.    
d) 2005.    
e) 2007.    
   
3. (Enem 2011)  O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as 
atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a  
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zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a 
participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro:  
 

 
 
Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação 
do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação, em termos 
percentuais.  
Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de  
a) 1998 e 2001.    
b) 2001 e 2003.    
c) 2003 e 2006.    
d) 2003 e 2007.    
e) 2003 e 2008.     
   
4. (Enem 2009)  A tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono de uma 
fábrica, em função do número de toneladas produzidas. 
 

Produção 
(em toneladas) 

Emissão de dióxido de carbono 
(em partes por milhão – ppm) 

1,1 2,14 
1,2 2,30 
1,3 2,46 
1,4 1,64 
1,5 2,83 
1,6 3,03 
1,7 3,25 
1,8 3,48 
1,9 3,73 
2,0 4,00 

 
Cadernos do Gestar II, Matemática TP3. Disponível em: www.mec.gov.br. Acesso em: 14 jul. 

2009. 
 
Os dados na tabela indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de 
carbono (em ppm) e a produção (em toneladas) é  
a) inferior a 0,18.    
b) superior a 0,18 e inferior a 0,50.    
c) superior a 0,50 e inferior a 1,50.    
d) superior a 1,50 e inferior a 2,80.    
e) superior a 2,80.    
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5. (Enem 2008)  O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil, em 
GWh, em quatro setores de consumo, no período de 1975 a 2005. 
 

 
 
Observa-se que, de 1975 a 2005, houve aumento quase linear do consumo de energia elétrica. 
Se essa mesma tendência se mantiver até 2035, o setor energético brasileiro deverá preparar-
se para suprir uma demanda total aproximada de  
a) 405 GWh.     
b) 445 GWh.     
c) 680 GWh.     
d) 750 GWh.     
e) 775 GWh.    
 
Gabarito: 1. E, 2. E, 3. C, 4. D, 5. C. 


