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                 A interpretação de Gráficos, de Tabelas e 

de Imagens é cada vez mais frequente no Enem. Ao 

decodificar uma imagem, novamente é a 

capacidade de observar, compreender e de 

interpretar que está em jogo. 

           A representação de dados por meio de 

tabelas e gráficos está sempre presente em nosso 

cotidiano, principalmente nos meios de 

comunicação (jornais, revistas, internet). 

                Os tipos de gráficos são inúmeros: linhas, 

barras, colunas, setores (popularmente conhecido 

como gráfico de pizzas), etc.  
                  Na hora de fazer uma Interpretação de 

Gráficos é necessário também saber retirar deles as 

informações precisas para chegar à resposta do 

problema proposto. 

                  Ademais, para que a nossa análise tenha 

êxito, ela deve vir acompanhada de muita atenção 

na leitura do enunciado. 

 

➢ Elementos dos Gráficos                                      

        Alguns elementos importantes que estão 

incluídos nos gráficos são: 

• Título: na maioria dos casos possuem um 

título que indica a que informação ele se 

refere. 

• Fonte: a maioria dos gráficos contém uma 

fonte, ou seja, de onde as informações 

foram retiradas juntamente com o ano de 

publicação. 

• Números: o mais importante, pois é deles 

que precisamos para comparar as 

informações dadas pelos gráficos. Usados 

para representar quantidade ou tempo 

(mês, ano, período). 

• Legendas: ajuda na leitura das informações 

apresentadas. Na maioria dos casos, o uso 

de cores destaca diferentes informações. 

 

 
 
 

➢ Interpretação de Gráficos de 

Colunas 

              Um dos mais utilizados. O valor de cada 

coluna é proporcional a sua altura, onde as 

categorias são indicadas no eixo x (eixo horizontal) 

e os valores para cada categoria, no eixo y (eixo 

vertical). 

 

Fonte: IBGE 2017 

 

➢ Gráficos em barra 

            Apresentam basicamente a mesma 

função dos gráficos de colunas, com os valores 

para cada categoria na posição horizontal e as 

categorias na posição vertical. 

Fonte: fifa.com 
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➢ Interpretação de Gráficos de 

Linhas 

                   O gráfico de linha é usado para 

apresentar uma sequência de valores de um 

elemento (eixo y) ao longo do tempo (eixo x).  

 

  

➢ Gráfico de Setores 

                 Popularmente conhecido como 

“Grafico de Pizza”, a representação por meio de 

um Gráfico de Setores é também muito 

utilizada, principalmente para a visualização de 

números percentuais. Em geral, é utilizado para 

representar partes de um todo. 

             Consiste num círculo, representando o 

todo, dividido em setores com cores diferentes, 

que correspondem às partes de maneira 

proporcional. 

 

 Infográficos 

                Uma forma moderna de apresentar um 

conjunto de dados são os Infográficos _ a junção 

das palavras info (informação) e gráfico (desenho, 

imagem, representação visual), ou seja, um 

desenho ou imagem que, com o auxílio de um 

texto, informa sobre um assunto que não seria 

muito bem compreendido somente com um texto, 

auxiliando a compreensão do leitor. As imagens 

podem conter alguns tipos de gráficos. 

               Para interpretar os dados informativos em 

um infográfico, é preciso boa leitura e esta requer 

atenção aos detalhes. Ter atenção ao título, ao 

tema e a fonte das informações são vitais para uma 

boa análise e interpretação. 

 Tabelas 

                As tabelas são usadas para estruturar 

informações ou dados. Assim como os gráficos, 

elas facilitam o entendimento, através de linhas e 

colunas que separam as informações e cabe a você 

relacioná-las. 

                É importante conhecer alguns elementos 

desse tipo de representação, pois será fundamental 

para que a análise seja bem sucedida. 

• Título – indica o assunto e também tem a 

função de chamar a atenção do leitor. 

• Subtítulo – detalha o tema da tabela e 

contextualiza a situação. 

• Cabeçalho – corresponde ao título dos 

conteúdos das colunas e linhas. 

• Corpo – os dados da tabela. 

• Fonte – possui a mesma função que nos 

gráficos e que usualmente aparece no 

rodapé da tabela. 

 

Fonte: https://blogdoenem.com.br/interpretacao-de-

tabelas-e-graficos/ 
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