
 

1) A tabela a seguir traz a população dos cinco municípios mais populosos do Paraná: 
 

 
 
Ao observar os dados da tabela, podemos afirmar que: 
(A) A soma da população dos municípios B, C, D e E é maior que a de Curitiba 
(B) Curitiba tem aproximadamente o triplo de habitantes de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu 
(C) Foz do Iguaçu tem mais do que o dobro da população de Londrina 
(D) A diferença da população de Curitiba e Maringá é de 1 milhão de habitante 
 
2) Em uma pesquisa onde 2 673 pessoas foram entrevistadas com o seguinte questionamento: O 
que leva as pessoas a se mudarem para os condomínios fechados fora das grandes cidades? As 
respostas foram organizadas no gráfico a seguir, após análise do gráfico, pode-se afirmar que, 
aproximadamente: 

 
 
(A) 321 pessoas mudam devido ao 
conforto 
(B) 588 pessoas mudam devido à 
tranquilidade 
(C) 749 pessoas mudam devido ao 
espaço 
(D) 1 016 pessoas mudam devido à 
segurança 
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3) A professora Laura, de Matemática realizou um levantamento para saber a preferência 
musical dos alunos das 8º Ano: A, B e C. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela: 
 

Preferência Musical dos Alunos do 8º Anos: A, B e C 

 
 
Com base no gráfico anterior é possível dizer que: 
(A) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Hip Hop 
(B) A maioria dos alunos prefere sertaneja 
(C) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop 
(D) O estilo musical menos ouvido é MPB 
 
4) O gráfico a seguir mostra os resultados de jogos na Copa de 2006. De acordo com o gráfico é 
correto afirmar que: 

 
 
 
(A) O Brasil marcou 7 gols 
(B) A média de gols marcados pelo Brasil foi 
de 2 gols por jogo 
(C) 2% dos gols foram marcados contra a 
Holanda (HOL) 
(D) O Brasil marcou mais gols contra a 
Camarões (CAM) do que contra a Itália (ITA) 
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5) O gráfico a seguir apresenta as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria: 
 
 
Pode-se afirmar que: 
 
 
(A) Foram vendidos 90 
equipamentos até abril 
(B) As vendas aumentaram 
mês a mês 
(C) Foram vendidos 100 
equipamentos até junho 
(D) O faturamento da 
indústria aumentou de 
março para abril 
 
 
 
 
 
 
 

6) A tabela a seguir mostra os rendimentos mensais com as respectivas alíquotas e deduções do 
imposto de renda – I.R. 

Neste período, o salário mensal de Renata era de R$ 2 500,00, então: 
 

(A) Renata era isenta 
(B) Renata deve pagar R$ 375,00 de I.  
(C) Renata deve pagar R$ 495,00 de I. R 
(D) Renata deve pagar R$ 687,50 de I. R. 
 
 

7) Foi realizado uma pesquisa com 200 alunos de um determinada Escola para saber a profissão 
que queriam seguir. Veja os resultados. 
 

 
 
a) Qual a profissão preferida? ____________ 
 
b) Quantos alunos querem fazer Arquitetura? 
E quantos querem fazer direito? __________ 
 
c) Quantos alunos querem ser professor (a)? 
___________________________________ 
 
d) Que percentual somam juntos os cursos de 
Medicina e Arquitetura? 
___________________________________ 
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8) O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de 
usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. 

O grupo que corresponde a  
2

5
 do total de vítimas é o de: 

 
 
 
 
 
(A) Passageiro de carro 
(B) Condutor de carro 
(C) Passageiro de moto 
(D) Condutor de moto 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) O gráfico abaixo mostra a produção de copos descartáveis de uma fábrica, no período de 1995 
a 2001. 

 
 
É correto afirmar que: 
(A) A menor produção da fábrica ocorreu 
em 1998 
(B) De 1997 a 1998 a produção de copos 
diminuiu 
(C) A produção de copos em 2000 foi 
aproximadamente o dobro da produção de 
1998. 
(D) Em 2001 a produção de copos não 
sofreu alteração em relação ao ano 
anterior 
 
 

 
10) No gráfico, os dados indicam a venda mensal de sucos em um supermercado: 
Analise as afirmativas abaixo: 

 
 
I – O suco mais vendido foi o de caju 
II – Foram vendidos 810 litros de suco de uva 
III – O suco de limão foi o menos vendido 
IV – Foram vendidos um total de 2 350 litros de suco. 
 
Quais afirmativas são corretas; 
(A) I e II    (B) II e III 
(C) III e IV   (D) I e IV 
 


