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01. (Enem 2011) 

 
 
Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar 
na vida social das pessoas. Da mesma forma que em 
outras áreas, a internet também inovou as maneiras de 
vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, depreendem-
se dois tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, 
ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se 
baseia na relação de reciprocidade, a segunda 
 
a) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o 
acesso à rede.                                                                                                                 
b) parte do anonimato obrigatório para se difundir.                                    
c) reforça a configuração de laços mais profundos 
de amizade.                                                                                              
d) facilita a interação entre pessoas em virtude de 
interesses comuns.                                                                                                      
e) tem a responsabilidade de promover a 
proximidade física. 

02. (Enem 2019) 
 

Os tipos cheios de si 
O difícil é encontrar quem nunca cruzou com (ou se 

passou por) um desses on-line. 

 
 

De acordo com esse infográfico, as redes 
sociais estimulam diferentes comportamentos 
dos usuários que revelam                                                                 

a) exposição exagerada dos indivíduos.                                                                
b) comicidade ingênua dos usuários.                                          

c) engajamento social das pessoas.                                    
d) disfarce do sujeito por meio de avatares.                           

e) autocrítica dos internautas.  

QUESTÕES DO ENEM (Infográficos) 



  

03.   (UEMG)

 

A leitura do infográfico indica que 
 

a) o Nordeste é a região com maior índice de 

violência contra a mulher. 

b) o medo da violência contra a mulher é maior 

nos municípios com até 50 mil habitantes 

c) quanto maior o nível de escolaridade, menor a 

tendência de culpar a mulher pelo estupro. 

d) entre brasileiros do sexo masculino, a 

percepção da violência contra a mulher é mais 
acentuada. 

 

 

  04. (Enem 2018) Leia o infográfico para 

responder ao que se pede. 

 
A partir da leitura do infográfico, 
é INCORRETO afirmar que: 

a) A confiança nas mídias sociais foi mais afetada do 

que a nos telejornais. 

b) A maior parte dos espectadores de telejornais não 

teve sua confiança abalada. 
c) O aumento de confiança em relação às redes sociais 

se encontra acima da média dos veículos de 

comunicação. 
d) Os aplicativos de mensagens foram considerados 

mais confiáveis do que os de mídias sociais. 

 

05. O dono de uma farmácia resolveu colocar 

à vista do público o gráfico mostrado a seguir, 
que apresenta a evolução do total de vendas 
(em Reais) de certo medicamento ao longo do 
ano de 2011. 

 
Questão com interpretação de gráficos no Enem de 2012 

De acordo com o gráfico, os meses em que 
ocorreram, respectivamente, a maior e a menor 
venda absolutas em 2011 foram: 

https://2.bp.blogspot.com/-mpZf1pr_deE/XFdLSwixseI/AAAAAAAAA7Q/dUGB80kUP48-fX-THC3wXiJcRkjOtGShACLcBGAs/s1600/2.png


a) março e abril.                                                  
b) março e agosto.                                                
c) agosto e setembro.                                           
d) junho e setembro.                                                

e) junho e agosto. 

06. 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 
contínua 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://blog.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. 
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