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1. (Enem 2012)  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. 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. 
 

Disponível em: http://bibliotecaunix.org. Acesso em: 21 jan. 2012 (adaptado). 
 
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.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a 
expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por 
pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a respeito da quantidade de 
pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam 
as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou 
mais nos países desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total nos países 
desenvolvidos. 
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2. (Enem 2009)  Em 2050,a probabilidade de se escolher, aleatoriamente, uma pessoa com 60 
anos ou mais de idade, na população dos países desenvolvidos, será um número mais próximo 
de  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

   
3. (Enem 2007)  O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, 
mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
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Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número 
de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a  
a) 465.     
b) 493.     
c) 498.     
d) 538.     
e) 699.    
   
4. (Enem 2011)  Uma empresa de telefonia fixa oferece dois planos aos seus clientes: no plano 
K, o cliente paga  por 200 minutos mensais e  por cada minuto excedente; 
no plano Z, paga  por 300 minutos mensais e  por cada minuto excedente. 
O gráfico que representa o valor pago, em reais, nos dois planos em função dos minutos 
utilizados é  

a)     

b)     
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c)     

d)     

e)     
   
5. (Enem 2010)  Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso 
de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de 
elevação dessa temperatura deve ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a 
economia no processo. 
Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do 
tempo de acordo com a função 
 

 

 
em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em 
minutos, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. 
Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48°C e retirada quando a 
temperatura for 200°C. 
 
O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a  
a) 100.     
b) 108. .    
c) 128.     
d) 130.     
e) 150.    
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Gabarito: 1. B, 2. C, 3. C, 4. D, 5. D 


