
Leitura de Gráficos
1. (Unicamp 2019)  Compreender a dinâmica de vazão dos
rios  é  fundamental  para  o  gerenciamento  dos  recursos
hídricos,  pois  a  captação  de  água  atende  a  diferentes
necessidades da sociedade e pode ser comprometida em
caso de estiagem extrema. Os gráficos de Regime Fluvial a
seguir mostram a vazão de dois rios brasileiros ao longo do
ano. 

Considerando  as  informações  dos  gráficos  e  seus
conhecimentos, assinale a alterativa correta.  
a)  O  volume  correspondente  à  vazão  dos  dois  rios  é

similar, e o volume de chuvas responsáveis pela recarga
desses cursos d’água é o mesmo. 

b)  Os  dois  rios  possibilitam,  durante  todo  o  ano,  o
abastecimento  humano,  a  geração  de  energia,  a
navegação e a pesca. 

c) A captação de água nos rios A e B pode ocorrer durante
todo  o  ano,  pois  em ambos  há  excesso  de  água  no
verão e deficit no inverno. 

d)  Os rios apresentam regimes fluviais diferentes: o rio A
corresponde  ao  Regime  Pluvial  Tropical  e  o  rio  B
representa o Regime Pluvial Semiárido. 

2. (Unesp 2015)  Analise o gráfico.

A partir da análise do gráfico e de conhecimentos sobre as
características qualitativas do comércio exterior brasileiro,
o termo que exprime corretamente a orientação assumida
pela  pauta  de exportações  brasileiras  a partir  do século
XXI é o de 
a) sofisticação. 
b) industrialização. 
c) estagnação. 
d) reprimarização. 
e) crescimento. 

3. (Enem PPL 2018)  

A  evolução  da  pirâmide  etária  apresentada  indica  a
seguinte tendência: 
a) Crescimento da faixa juvenil.
b) Aumento da expectativa de vida.
c) Elevação da taxa de fecundidade.
d) Predomínio da população masculina.
e) Expansão do índice de mortalidade.

4. (Uerj 2019)  

O gráfico aponta uma variação do número de alunos no
ensino fundamental  que pode ser associada a mudanças
etárias. 

O  par  de  pirâmides  etárias  brasileiras  que  explica  tal
variação é:



a)

b)

c)

d)

5. (Unesp  2010)   Os  setogramas  mostram  a  Produção
Energética Mundial  em dois  momentos distintos: 1973 e
2005.

a)  no contexto da produção energética mundial, entre os
dois momentos analisados, a energia nuclear teve uma
diminuição  em seus  índices  porque  sua  construção  e
operação apresentam altos custos, com elevada emissão
de gases de efeito estufa.

b)  atualmente,  a  fonte  de  energia  renovável  que  mais
aumenta  a  produção  é  a  eólica,  devido  ao
funcionamento mais limpo e mais confiável, apesar da
média emissão de gases.

c)  a  grande queda na produção  de  energia  a  partir  do
petróleo ocorreu nesse  período devido à redução  das
reservas  petrolíferas  mundiais  e  o  crescente
desenvolvimento de novas tecnologias de energias não
renováveis como a geotérmica e o biocombustível.

d)  o rápido aumento da produção de energia de fontes
nãorenováveis,  como  a  solar,  hidráulica,  marés,
correntes marítimas e biomassa deve-se ao fato de não
gerarem poluição e risco de grandes acidentes. 

e)  a  redução  de  energia  produzida  pelo  carvão  mineral
deve-se,  entre  vários  fatores,  ao  fato  de  provocar
elevada emissão de gases de efeito estufa e contribuir
para a ocorrência de chuva ácida.

6. (Puccamp 2018)  A maior parte do território brasileiro
está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Equador.
Isto  torna  o  Brasil  um  dos  países  do  mundo  com
excelentes  condições  para  a  geração  de  energia  solar,
mesmo com uma variação climática significativa entre suas
regiões.  Considere  os  climogramas  e  o  mapa  para
responder à questão.



Os  Climogramas  I  e  II  são,  respectivamente,
característicos das áreas indicadas no mapa pelos números
a) 2 e 4.
b) 1 e 3.
c) 4 e 5.
d) 3 e 2.
e) 5 e 3.

7. (Espcex 2018)  Observe os climogramas a seguir:

Considerando as características climáticas evidenciadas em
cada climograma, podemos afirmar que

I.  o  climograma  1  refere-se  a  uma  cidade  situada  no
hemisfério Sul.

II. a amplitude térmica registrada no climograma 2 é maior
que a registrada no climograma 1.

III.  o verão é mais chuvoso do que o inverno nos dois
climogramas.

IV.  o  climograma  1  refere-se  a  uma  cidade  com
características de clima tropical típico e climograma 2 a
uma cidade de clima tropical litorâneo.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas
corretas. 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 

8. (Unicamp 2017)  

O  gráfico  triangular  acima  apresenta  a  estrutura  de
utilização  das  terras  dos  estabelecimentos  agropecuários
em  cada  região  brasileira  (dados  do  último  Censo
Agropecuário do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, de 2006).
Adaptado de Marcelo Martinelli,  Mapas,  gráficos e redes.
Elabore você mesmo. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2014, p. 56.

Cada ponto representa uma região brasileira.  Identifique
cada região:
a) 1 Norte; 2 Nordeste; 3 Sudeste; 4 Sul; 5 Centro-Oeste.
b) 1 Sudeste; 2 Centro-Oeste; 3 Sul; 4 Norte; 5 Nordeste. 
c) 1 Nordeste; 2 Sul; 3 Centro-Oeste; 4 Sudeste; 5 Norte. 
d) 1 Centro-Oeste; 2 Sudeste; 3 Norte; 4 Nordeste; 5 Sul.

9. (Ufrgs 2018)  Observe a charge abaixo.



Assinale  a  alternativa  que  indica  a  correta  relação,
ilustrada pelos dois quadros. 
a)  O  êxodo  rural  causou  a  redução  dos  empregos  no

campo, intensificou a urbanização do Brasil  e gerou o
crescimento desorganizado das cidades.

b)  A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no
campo,  mas propiciou melhores ofertas de trabalho e
condições de vida nas áreas urbanas.

c) Os latifúndios contribuíram para uma melhor distribuição
das terras nas áreas rurais, redistribuindo a população
nas áreas urbanas.

d)  As  cidades  atraíram  os  trabalhadores  rurais  que
optaram por oportunidades de trabalho mais vantajosas.

e)  A  política  agrária  modernizou  o  trabalho  no  campo,
concentrou  a  posse  da  terra  e  gerou,  em  condições
precárias, o êxodo rural dos migrantes para as cidades.

10. (Ufrgs 2018)  Observe a charge abaixo.

Considere  as  afirmações  sobre  asdesigualdades
materializadas  na  paisagem  urbana  e  representadas  na
charge.

I. O intenso crescimento urbano permite amaior integração
entre as pessoas,gerando espaços comuns a todos onde
épossível usufruir de serviços eficientes,como segurança
e saúde.

II.  As  desigualdades  entre  diferentes  grupose  classes
sociais  geram  maioresdisparidades  de  moradia,  de
acesso aosserviços públicos, de qualidade de vida e de
segregação social.

III. O medo da violência urbana impulsionoua criação de
condomínios fechados,acentuando a exclusão social  e
reduzindoespaços  urbanos  públicos,  o  que  propiciouo
crescimento  de  espaços  privados  e  decirculação
restrita.

Quais estão corretas? 
a) Apenas I.
b) Apenas II.

c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

11. (Upf 2016)  Leia os quadrinhos.

Nos  quadrinhos,  a  personagem  Liberdade  critica  o  uso
ideológico  que  pode  ser  dado  a  uma  representação
cartográfica.  Considerando  seus  conhecimentos  sobre
cartografia, analise as afirmativas.

I.  A  forma  eurocêntrica  de  ver  o  mundo  remonta  às
grandes  navegações  e  à  criação  do  planisfério  de
Mercator, que coloca a Europa no centro do mapa.

II. A Terra apresenta uma forma que lembra uma esfera e
está em movimento no espaço, portanto, não existe em
cima ou embaixo.

III.  Nosso  planeta  só  pode  ser  representado  de  uma
forma,  independentemente  do  profissional  que  a
elabora,  ou  de  seus  interesses  geopolíticos  e
econômicos.

IV. O norte na parte superior do mapa é uma convenção,
sendo  apenas  um  acordo  para  a  padronização  dos
elementos  cartográficos,  tornando-os  linguagem
universal.

Está correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
e) II e IV. 

12. (Fuvest 2010)  



A personagem Mafalda, que está em Buenos Aires, olha o
globo em que o Norte está para cima e afirma: “a gente
está de cabeça pra baixo”. Quem olha para o céu noturno
dessa posição geográfica não vê a estrela Polar, referência
do  polo  astronômico  Norte,  e  sim  o  Cruzeiro  do  Sul,
referência do polo astronômico Sul. Se os polos do globo
de  Mafalda  estivessem  posicionados  de  acordo  com  os
polos  astronômicos,  ou  seja,  o  polo  geográfico  Sul
apontando  para  o  polo  astronômico  Sul,  seria  correto
afirmar que 
a) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo e

Mafalda estaria realmente de cabeça para baixo. 
b) o Norte do globo estaria para cima e o Sul para baixo,

mas Mafalda não estaria de cabeça para baixo por causa
da gravidade. 

c) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo, e
quem estaria de cabeça para baixo seriam os habitantes
do hemisfério norte. 

d) o Sul do globo estaria para cima e o Norte para baixo,
mas Mafalda estaria de cabeça para baixo por causa da
gravidade. 

e) o Sul do globo estaria para cima, o Norte para baixo e
Mafalda não teria razão em afirmar que está de cabeça
para baixo. 

Gabarito: 
Resposta da questão 1: [D]
O rio A é perene e apresenta um regime pluvial tropical,
ou seja, o volume de água do rio está relacionado com a
sazonalidade do clima, verão chuvoso (maior  volume de
água) e inverno seco (menor volume de água). O rio B é
intermitente  ou  temporário,  apresentando  regime  fluvial
semiárido,  uma vez que nos meses com maior estiagem
(Agosto e Setembro), o leito seca completamente, como se
observa com a interrupção da linha do gráfico. 

Resposta da questão 2: [D]
Como  mencionado  corretamente  na  alternativa  [D],  a
tendência  da  pauta  de  exportações  no  século  XXI  é  a

reprimarização, ou seja, a especialização da produção de
commodities  agrícolas  e  minerais  em  detrimento  da
produção  industrial  (processo  que pode ser  associado  à
desindustrialização). Estão incorretas as alternativas: [A],
porque a sofisticação refere-se ao processo de exportações
de  produtos  com  tecnologia  agregada,  o  que  não  é
indicado na tabela; [B], porque a tendência de exportação
de  commodities  invalida  o  destaque  da  industrialização;
[C],  porque  não  está  ocorrendo  estagnação,  e  sim  o
redirecionamento da pauta de exportação; [E], porque o
gráfico não indica crescimento.

Resposta da questão 3: [B]
Observando  a  dinâmica  da  pirâmide  etária  brasileira,
verifica-se  um  aumento  da  expectativa  de  vida  (topo
cresce  em  proporção),  o  que  evidencia  elevação  no
porcentual de idosos. Observa-se o aumento no porcentual
de adultos e da PEA (população economicamente ativa).
Também nota-se  a  diminuição  no  porcentual  de  jovens
(encurtamento da base da pirâmide) devido à queda do
crescimento vegetativo, da taxa de fecundidade e da taxa
de natalidade. 

Resposta da questão 4: [C]
A  alternativa  [C]  está  correta  porque  a  tendência  da
redução da população jovem no ensino fundamental 1 e 2
é  consequência  da  redução  da  taxa  de  natalidade,
expressa  na  evolução  das  pirâmides.  As  alternativas
incorretas são: [A], porque em 2008 a base da pirâmide já
sofria estreitamento; [B] e [D], porque o ritmo de redução
da  natalidade  em 2008  não  era  expressivo  o  suficiente
para reduzir a base da forma notória, como apresentado
nos gráficos.

Resposta da questão 5: [E]
Os indícios de aquecimento global a partir do uso intensivo
de  combustíveis  fósseis  fazem  com  que  cientistas,
instituições  de  pesquisa,  empresas,  governos  e  a
sociedade  em  geral,  caminhem  em  busca  de  soluções
energéticas alternativas.

A  alternativa  [A]  é  falsa,  a  energia  nuclear  produzida
saltou de 1% para 11%, segundo o gráfico.
A  alternativa  [B]  é  falsa,  o  gráfico  não  permite  inferir
conclusões sobre a produção energética eólica. Além disso,
a energia eólica não gera gases em sua produção.
A alternativa [C]  é falsa,  apesar da queda apontada  no
gráfico  o  petróleo  ainda  é  a  maior  fonte  de  energia
produzida  no  mundo e  novas  áreas  de  produção  foram
descobertas e pesquisadas como no litoral brasileiro.
A alternativa [D] é falsa, energia solar, hidráulica, marés,
correntes  marítimas  e  biomassa,  são  fontes  de  energia
renováveis.

Resposta da questão 6: [A]
A  alternativa  [A]  está  correta  porque  as  chuvas
abundantes  e  regulares  adicionadas  às  elevadas
temperaturas do climograma 1 o definem como sendo o
clima equatorial  e, portanto, característico da área 2; as
chuvas regulares e a  menor temperatura no inverno do



climograma  2  o  nomeiam  como  clima  subtropical  e,
portanto, característico da área 4. As alternativas seguintes
são incorretas porque as áreas 1 e 3 estão associadas ao
clima  tropical  típico  –  elevadas  temperaturas  e  chuvas
concentradas no verão – e a área 5 ao clima tropical de
altitude, cujas características reproduzem o clima tropical,
porém com temperaturas mais amenas.

Resposta da questão 7: [A]
Os itens incorretos são:
[III] o verão é mais chuvoso que o inverno no climograma

1 de uma localidade do hemisfério sul, o climograma 2
apresenta  verão  seco,  uma  vez  que  se  refere  ao
hemisfério norte.

[IV]  o  climograma  2  é  Mediterrâneo  localizado  no
hemisfério norte,  observe que a linha de temperatura é
mais alta no meio do ano, indicando verão quente e seco,
mas com inverno ameno e chuvoso. 

Resposta da questão 8: [A]
O gráfico triangular destaca a utilização da terra no Brasil
por  regiões.  Na  região  Norte  (1),  a  maior  parte  dos
estabelecimentos  é  dominado  por  matas,  ou  seja,
ecossistemas naturais como a floresta amazônica, mais de
40%.  No Nordeste  (2),  Sudeste  (3)  e  Centro-Oeste  (5)
predominam  pastagens.  O  Sul  (4)  apresenta  o  maior
porcentual  dedicado  às  lavouras  (agricultura),  cerca  de
40% e isto está vinculado a predominância de pequenas
propriedades na estrutura fundiária. 

Resposta da questão 9: [E]
Nas últimas décadas, o Brasil atravessou um processo de
modernização do campo através da mecanização agrícola,
porém não resolveu problemas estruturais como pobreza
rural,  concentração  fundiária  e  reforma  agrária
insuficiente.  Assim, aconteceu um êxodo rural  intenso e
uma  urbanização  acelerada,  desordenada,  marcada  por
profunda  desigualdade  social,  graves  problemas  de
mobilidade urbana e violência. 

Resposta da questão 10: [D]
A afirmação [I] está incorreta, uma vez que, o crescimento
urbano  desordenado  nos  países  subdesenvolvidos  e
emergentes  é  caracterizado  por  profunda  desigualdade
social,  insuficiência  de  planejamento  e  especulação
imobiliária. Assim, as classes sociais mais carentes sofrem
com a segregação socioespacial,  pois apresentam menor
acesso aos serviços sociais (educação, saúde e segurança
pública), moradia digna (a exemplo das numerosas favelas
e cortiços) e infraestrutura (a exemplo da precariedade da
mobilidade urbana e do saneamento básico). 

Resposta da questão 11: [C]
As  afirmativas  [I],  [II]  e  [IV]  estão  corretas  porque  a
projeção de Mercator caracteriza uma visão ideológica no
contexto da expansão europeia e, dessa forma, a Europa
ocupando a posição central e superior do planisfério, indica
sua absoluta hegemonia sobre as áreas coloniais que estão
na parte inferior do mapa. A crítica que se estabelece à
essa visão baseia-se em informações técnicas como o fato
de que no espaço não existe “em cima” e “embaixo” e,

portanto, norte e sul são convenções e não indicativos de
posição.
A afirmativa [III] está incorreta porque o planeta pode ser
representado  por  meio  de  diferentes  projeções
cartográficas. 

Resposta da questão 12: [E]
A  Terra  tem  formato  esferoidal  sem  um  ponto  de
referência natural  que permita entender estar  para cima
ou  para  baixo.  O  homem,  por  isso,  criou  um  sistema
referencial  a partir  de comparações com corpos celestes
fixos  (pela  distância)  e  denominou-os  arbitrariamente.
Assim,  norte  ou  sul  dependem  de  referências  fixas,
padronizadas. Portanto, estar de cabeça para cima ou de
cabeça para baixo, depende de um referencial fixo.
As alternativas[A] e [C] são falsas. Não existe “parte de
cima” ou “parte de baixo” em uma esfera.
Nas alternativas [B] e [D], a gravidade não afeta os pontos
de referência, que são arbitrários. 
 


