
 

 
Resolução das Atividades Complementares - MAT_23PES04 
 

1) O trecho da reportagem que segue foi extraído do portal G1 Notícias, 
publicada em 15/12/2017 e acessada em 26/02/2018, sobre a relação dos 
jovens com o mercado de trabalho. 

Sobre parte da pesquisa retratada acima responda: 
a) A porcentagem de jovens que não estudam nem trabalham em 2012 e 2016 
podem ser representados num gráfico de setores? 
Resposta: Não podemos representar os dados num gráfico de setores, pois eles 

representam períodos diferentes de observação.  
b) A quantidade de jovens sem ocupação em 2016 em relação a 2012 pode ser 
representada por um gráfico de linhas? 
Resposta: Sim, podemos. Como estamos trabalhando com a mesma variável ao 
longo de um período e podemos com isto realizar uma comparação, utilizando 
assim um gráfico de linhas. 
 
 
02)  A UFPI - Universidade Federal do Piauí, divulgou uma pesquisa inédita no dia 
08 de janeiro sobre o perfil dos jovens que ingressaram em seus cursos na 
Parnaíba. Confira abaixo um trecho da reportagem acessada em 26/02/2018: 
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Os dados referentes à autodeclaração de cor podem ser representados por 
intermédio de um gráfico de setores? 
Resposta: Podemos utilizar um gráfico de setores, pois todas as variáveis fazem 
parte de um mesmo todo “Cor da pele ou Raça” e ao somarmos cada 
porcentagem notamos 100%. 
 
03) (Desafio)”Pesquisa mostra que Silvio Santos influencia mais carreira de jovens do 
que Kéfera e Neymar”. Este foi o tema da reportagem publicada no Jornal O Povo 
publicada em 20/10/2017  acessada em 28/02/2018.  

 
Os dois trechos acima foram retirados da publicação. Construa um gráfico de 
barras utilizando as personagens descritas no primeiro trecho.  
Resposta: Para construirmos o gráfico de barras precisamos da indicação de 
cada quantidade. 
Como foram entrevistamos ao todo 4 403 ao todo teremos: 
 

● Não tem preferência: 10% 
x4403 40,10

100 = 4 3  
 

● Steve Jobs: 8% 
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x4403 52, 48
100 = 3 2  

 
● Jorge Paulo Lemann: 5% 

x4403 20, 55
100 = 2 1  
 

 
● Silvio Santos: 4% 

x4403 76, 24
100 = 1 1  

 
● Barack Obama = Jesus Cristo = Bill Gates = Flávio Augusto da Silva: 3% 

x4403 32, 93
100 = 1 0  
 

 
Logo, o gráfico de setores que representaria seria: 
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