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REFORÇO: Estatística e leitura de gráficos Esta lista de exercícios foi preparada para a terceira série do ano durante a intensificação da aprendizagem, mas como esse tema (gráficos de leitura e tabelas) funciona em outros anos, a lista pode ser utilizada em outros anos do ensino médio
e parte dela no oitavo e nono anos do ensino fundamental. Ressalta-se que auxilia na pesquisa de preparação do ENEM, que contém questões do próprio ENEM, OBEMEP e avaliações diagnósticas. É uma pena que perde um pouco de formatação de palavras ao postar em um blog.
CLIQUE PARA ABRIR O FORTALECENDO: Estatísticas e gráfico 1 - O gráfico abaixo mostra as vendas na loja de dispositivos móveis. Essa loja tinha uma meta de vendas, no primeiro semestre, de 250 celulares. Pode-se afirmar que: A) o objetivo foi alcançado. B) O alvo foi
ultrapassado. C) Menos de 50 unidades não foram suficientes para atingir o objetivo. D) As vendas foram 75 unidades abaixo da meta. (E) As vendas aumentaram mês a mês. 2 - Em pesquisa sobre o mês de nascimento de 25 alunos do 3º ano da rede pública, o professor recebeu os
resultados apresentados na tabela abaixo. Percentual desses 3 alunos nascidos em abril A) 44% B) 25% C) 24% D) 19% E) 6% 3 - Exame de sangue que relata o número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas presentes no sangue. A tabela mostra valores considerados



normais para adultos. Os gráficos mostram os resultados do exame de sangue de 5 estudantes adultos. Todos os resultados são expressos no número de elementos no mm3 de sangue.   Pode haver deficiência no sistema de defesa do corpo, danos no transporte de gases respiratórios e
alterações no processo de coagulação sanguínea, respectivamente, com alunos: a) Maria, José e Roberto. b) Roberto, José e Abel. c) Maria, Louise e Roberto. d) Roberto, Maria e Louise. (e) Louise, Roberto e Abel. 4 - A rede de supermercados decidiu fazer uma pesquisa para saber em
que momento as pessoas gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado aparece no gráfico abaixo. Em que momento a maioria dos entrevistados prefere ir ao supermercado? A) 8h às 12h, das 12h às 20h, das 16h às 20h. Com base neste gráfico,
nota-se que entre 2000 e 2001 o número de pessoas sem emprego no Mundo A permaneceu inalterado. B) permaneceu o mesmo desde 2002. c Aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002. D) aumentou de 19 milhões entre 2001 e 2003. E) diminuiu entre 2000 e 2002. 6 - Durante o
exame médico, o grupo foi solicitado pessoas sobre o que eles fariam se eles foram mal atendidos em uma consulta médica. Os resultados são registrados no próximo gráfico de barras. De acordo com este gráfico, a tabela que representa essas informações: 7 - (Enem 2011) O gráfico
representa a relação entre o tamanho e a totalidade das propriedades rurais no Brasil. Qual é a característica da estrutura terrestre brasileira mostrada no mapa apresentado? a Concentração de terra nas mãos de várias b) A existência de várias terras agrícolas c) Área territorial
minif'ndios d) Primata da agricultura familiar e) Fraqueza das plantações modernas 8 - (ENEM 2011) Pesquisa realizada em março de 2010, perguntou aos internautas se eles acreditam que a atividade humana provoca o aquecimento global. Havia três alternativas possíveis e 279
internautas responderam à pesquisa, como mostra o gráfico. Analisando os dados no gráfico, quantos usuários da rede responderam NÃO à pesquisa? a Menos de 23 b) mais de 23 e menos de 25 (c) mais de 50 e menos de 75 g) mais de 100 e menos de 190 e) mais de 200 9 - (ENEM
2011) O termo agronegócio não se aplica apenas à agricultura e pecuária, pois atividades relacionadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para áreas rurais, industrialização e comercialização de produtos. Gráfico a seguir mostra o percentual do
agronegócio no PIB brasileiro Este gráfico foi utilizado em uma palestra na qual ele destacou a queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a subsequente recuperação dessa participação, em termos percentuais. De acordo com o cronograma, o período de outono ocorreu
entre os anos: (a) 1998 e 2001 (b) 2001 e 2003 (c) 2003 e 2006 d) 2003 e 2007 e) 2003 e 2008 10 - (OBMEP 2013) O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue e temperatura média, De 2007 a 2010 na cidade brasileira. Podemos dizer que: A) o período de maior
precipitação foi aquele com a maior temperatura média e com o maior número de casos de dengue notificados. B) O período com menor número de casos notificados de dengue também foi o período com maior temperatura média. C) O período da maior temperatura média também foi um
com maior precipitação. (D) O período de maior precipitação não foi o período com maior temperatura média e teve o maior número de casos notificados de dengue. E) Quanto maior a precipitação em um período, mais casos notificados de dengue. 11 - (OBMEP 2010) O gráfico mostra a
temperatura média e as chuvas em Kihsajub em cada um dos meses de 2009. Qual dos abaixo está correto? A) O mês mais úmido também foi o mais quente. B) O mês menos chuvoso também foi o mais frio. C) De outubro a novembro, ambos aumentaram Temperatura. D) Os dois
meses mais quentes também foram os com maior precipitação. E) Os dois meses mais frios também foram os com menos chuvas. 12 - (ENEM 2012) O dono da farmácia decidiu colocar na opinião pública um gráfico mostrado abaixo, que mostra a evolução das vendas totais (em reais)
de um determinado medicamento durante 2011.  De acordo com o cronograma, os meses em que as maiores e menores vendas absolutas ocorreram em 2011, respectivamente, foram A) março e abril. B) Março e Agosto. C) Agosto e Setembro. D) Junho e Setembro. E) Junho e Agosto.
Exercício gráfico 7º ano on-line ou baixe a lista para o PDF e DOC com as respostas. Conquistar os desafios! Você já completou o exercício antes. Então você não pode começar de novo. Você tem que fazer login ou se registrar para iniciar o exercício. Primeiro, você deve completar o
seguinte: O exercício está completo. Os resultados são calculados.0 de 5 perguntas respondidas corretamente Tempo passado Você atingiu 0 de 0 pontos (s), (0) Ponto ganho (s): 0 de 0, (0) 0 Redação (s) Espera (ponto possível (s): 0) Você deve melhorar! Você acertou com menos de
70% das perguntas Tente de novo! SIGNe e tenha acesso a cursos, exercícios de feedback e comentado no texto dos professores da área, fórum de emissão, listas de exercícios em PDF e DOC, grupo de treinamento com gamificação, mapas mentais e muito mais. Muito bom, você tem
mais de 70% das perguntas certas, você passou! SIGNe e tenha acesso a cursos, exercícios de feedback e comentado no texto dos professores da área, fórum de emissão, listas de exercícios em PDF e DOC, grupo de treinamento com gamificação, mapas mentais e muito mais.
Parabéns! Você acertou mais de 90% das perguntas. Vá para os próximos exercícios! SIGNe e tenha acesso a cursos, exercícios de feedback e comentado no texto dos professores da área, fórum de emissão, listas de exercícios em PDF e DOC, grupo de treinamento com gamificação,
mapas mentais e muito mais. Máximo de 5 pontosPos.NomeDataPoints%Cargas de tabelaBe primeiro a participar! A revisão atual respondeu incorretamente Quer baixar listas e verificar os exercícios de correção no texto? Inscreva-se no AA e desfrute de nossos conteúdos e benefícios
exclusivos. Exclusivo. exercicios sobre graficos e tabelas 7 ano doc. exercicios de graficos e tabelas 7 ano doc
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