
EXAME DE BOLSAS 
JULHO - 2017 

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO AUTORIZADO. 

Leia as instruções abaixo 

1. Este caderno contém 24 (vinte e quatro) questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva;

2. Leia todas as questões com atenção. Você receberá uma folha para preenchimento de suas respostas.
Não haverá substituição da Folha de Resposta, salvo em caso de erro de impressão.

3. O preenchimento correto da folha de respostas é de responsabilidade do candidato.

4. Preencha completamente a área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta.

5. Sua resposta será anulada caso:

- houver marcação de duas ou mais alternativas na mesma questão; 

- ultrapassar os limites destinados à área de preenchimento das questões; 

- não seja preenchida com caneta estereográfica azul ou preta. 

6. Esta prova terá início 14h com término às 16h.

7. Os candidatos somente poderão sair após 15h30min.

8. Não deixe de assinar a folha de respostas.

9. O gabarito oficial será publicado nas redes sociais oficiais do CDF e também afixada na coordenação
situada na Travessa Bem-vindo, nº 6, 2º andar – Centro, Paracatu/MG. 

10. O resultado final com os nomes dos alunos contemplados com as bolsas será publicado nos veículos
supracitados conforme edital. 

11. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA, INCLUSIVE A QUESTÃO DISCURSIVA.

12. Você será excluído do exame na caso de: prestar informações ou documento falso ou inexato; agir
com descortesia com qualquer pessoa envolvida no processo; perturbar o local do exame; se comunicar, 
durante a prova, com outro participante; utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico; utilizar quaisquer 
impressos durante a prova; se ausentar da sala de prova antes do prazo estabelecido. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1 

Leia o trecho abaixo 

 

Definir o termo “alfabetização” parece ser algo des-
necessário, visto que se trata de um conceito conhe-
cido e familiar. Qualquer pessoa responderia que al-
fabetizar corresponde à ação de ensinar a ler e a es-
crever. No entanto, o que significa ler e escrever? 
Ao longo da nossa história, essas ações foram tor-
nando-se mais complexas, e suas definições se am-
pliaram, passando a envolver, a partir da década de 
1990 principalmente, um novo termo: o letramento. 
Buscaremos discutir neste artigo como esses dois 
termos – alfabetização e letramento – se relacionam; 
para isso, haveremos de nos apoiar em depoimentos 
de professoras sobre sua memória de alfabetização. 
(...) 

ALBUQUERQUE, E. B. C. Conceituando alfabetização e letramento. 

MEC, 2005. 

 

A partir da leitura do texto acima e dos seus conhe-
cimentos acerca dos tipos textuais, assinale a alter-
nativa que melhor o define. 

A) O texto é do tipo narrativo, uma vez que a autora 
conta uma história para explicar ao seu leitor o que 
é alfabetização. 

B) O trecho acima é do tipo argumentativo. Verifica-
se isso nos termos “discutir” e “haveremos de nos 
apoiar” que a autora começa a tecer opiniões sobre 
o assunto e antecede ao leitor uma estratégia argu-
mentativa: o depoimento de outras pessoas para 
fundamentar sua opinião. 

C) O trecho em questão é do tipo expositivo, já que 
claramente a autora não pretende argumentar com 
seu leitor, mas sim apenas informa-lo sobre os con-
ceitos de alfabetização e letramento. 

D) O tipo injuntivo é claramente a sequência textual 
predominante no trecho. Isso é perceptível pelas pa-
lavras que instruem o leitor a saber como alfabetizar 
alguém.  

E) O uso da pergunta retórica “No entanto, o que sig-
nifica ler e escrever?” indica que o texto é do tipo 
descritivo, pois, em seguida, a autora detalha para o 
leitor os conceitos de leitura e de escrita. 

 

Questão 2 

Ainda sobre o texto Conceituando alfabetização e le-
tramento, é possível depreender que, para a autora, 

 

A) para se compreender o que é alfabetização, é ne-
cessário antes compreender o que é leitura e escrita. 

B) ler e escrever são termos sinônimos. 

C) letramento é uma atividade ligada à alfabetização, 
vindo inclusive a substituir o termo em 1990. 

D) a pergunta presente no texto é definida como re-
tórica, pois compreende-se que todos os leitores sa-
bem responder ao questionamento. 

E) a ação de alfabetizar sempre foi complexa, mas 
atualmente tem se tornado mais simples. 

 

Questão 3 

Leia o trecho da canção abaixo: 

 

Auto-reverse 

O Rappa 

 

Felizes, de uma maneira geral, geral 

Estamos vivos, aqui agora brilhando como um cris-
tal 

Somos luzes, que faiscam no caos 

E vozes abrindo um grande canal 

 

Nós estamos na linha do tiro 

Caçando os dias em horas vazias 

Vizinhos do cão 

Mas sempre rindo e cantando 

Nunca em vão 

 

Uma doce família 

Que tem a mania 

De achar alegria 

Motivo e razão 

Onde dizem que não 

Aí que tá a mágica, meu irmão 

 

Tá aqui e agora 

No ar que rodeia 

No som que nos cerca 

No olho que vê 

E não consegue tocar 

Aí que tá o segredo, meu irmão 

 

Que pulsa no peito 

Que sente e não julga 

Que tira do sério 

E ascende um na cidade 

E não dá pra explicar 

Aí que tá o mistério, meu irmão 

 

Descobrir o que liberta o sol 

Que faz buraco 

Furação do escuro, escuro, escura 

Esquecer ao menos uma noite 

O medo, o mal real 

Que te segura 
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Nós estamos na linha do tiro 

Caçando os dias em horas vazias 

Vizinhos do cão, cão, cão 

Mas sempre rindo e cantando 

Nunca em vão 

(...) 
Extraído de https://www.letras.mus.br/o-rappa/auto-reverse/ 

 

A partir da leitura do texto acima, é possível depre-
ender sobre qual classe social e sua característica 
predominante o autor menciona. São elas, respecti-
vamente 

 

A) Classe baixa e a alegria de viver. 

B) Classe média e a tristeza em pagar impostos. 

C) Classe média alta e a indignação por pagar mui-
tos impostos. 

D) Classe alta e seu inconformismo. 

E) Classe alta e o sofrimento no meio da violência. 

 

Questão 4 

Tendo em vista que, na construção textual, os co-
nectivos exercem função importante para a coesão 
interna, é importante reconhecer o valor semântico 
de cada elemento de ligação. Sendo assim, assinale 
a única alternativa que explica a relação de sentido 
entre as orações ligadas pelo termo em destaque no 
período abaixo: 

 

Ela não foi aprovada, embora tenha estudado com 

dedicação.  

 

A) Conclusão 

B) Explicação 

C) Concessão 

D) Acréscimo 

E) Consequência 

 

Questão 5 

Leia a charge abaixo: 

 

 

Sabe-se que as histórias em quadrinhos (HQ) utili-
zam a linguagem verbal e a não verbal de modo que 
uma complementa a outra. Isso ocorre na charge 
acima 

 

A) quando se lê os diálogos expressos pelos balões. 

B) pela união entre os trechos escritos, associados 
às imagens da televisão, de uma criança, obser-
vando um grupo de super-heróis. 

C) a partir da análise sistêmica dos elementos que 
constituem a estética de produção da charge. 

D) por meio do uso da norma padrão da língua por-
tuguesa e dos traços sóbrios que constituem as ima-
gens produzidas para a charge. 

E) pela referência ao grupo de super-heróis, associ-
ados diretamente aos políticos, figuras claramente 
exemplares para o garoto. 

 

Questão 6 

Leia o poema abaixo: 

 

Porquinho-da-Índia 

Quando eu tinha seis anos  

Ganhei um porquinho-da-índia. 

Que dor de coração me dava 

Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 

Levava ele prá sala 

Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 

Ele não gostava: 

Queria era estar debaixo do fogão. 

Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 

 

- O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namo-
rada. 
Manuel Bandeira. Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/poe-
sia/m/porco.htm  

 

O poema de Manuel Bandeira faz parte do grupo de 
autores do século XX que, em sua maioria, ganhou 
destaque por 

 

A) elevar a linguagem poética ao patamar dos anti-
gos gregos e romanos. Com isso, implementaram 
um retorno ao passado Clássico. 

B) discutir temas sérios e compromissados, sobre-
tudo, com questões ideológicas ligadas a chamada 
esquerda política, como ocorre no texto de Manuel 
Bandeira. 

C) abandonar o sentimentalismo e a subjetividade da 
poesia. A intenção era que essa expressão poética 
tivesse mais características semelhantes a um texto 
expositivo, como a notícia e a reportagem. 

https://www.letras.mus.br/o-rappa/auto-reverse/
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/porco.htm
http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/porco.htm
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D) valorizar a arte acadêmica, voltada para o círculo 
social presente nas altas camadas sociais, capazes, 
portanto, de compreender a arte poética. 

E) mesclar gêneros, por exemplo, o poema com tom 
prosaico. Além disso, a linguagem, muitas vezes, 
aproxima-se do coloquial. A temática, por sua vez, 
vai do banal à complexidade existencial do ser hu-
mano. 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 

Questão 7 

O início da Filosofia foi marcado por pensadores que 
buscavam, entre outras preocupações, o princípio 
constitutivo das coisas e questionavam as explica-
ções míticas até então apresentadas para explicar a 
natureza. Todos os trechos a seguir são correta-
mente associados a esse contexto, exceto: 

 

A) Tales de Mileto - além de atribuir a água o arché 
que explicava a natureza, esse filósofo contribuiu 
com a geometria em seu teorema de Tales. 

B) Heráclito de Éfeso - estudioso da physis, acredi-
tava que não devemos confiar em nossas percep-
ções sensoriais porque tudo muda o tempo todo, tal 
como o fogo.  

C) Anaxímenes de Mileto - Defendia que o princípio 
de todas as coisas era o ar (pneuma) e ele constitui-
ria a origem da terra, água e fogo. 

D) Parmênides de Eleia - Dizia que as transforma-
ções observadas na natureza não seriam mudanças 
reais porque nenhum objeto poderia se transformar 
em algo diferente do que era. 

E) Para Anaximandro de Mileto - o princípio das coi-
sas - o arché - não era algo visível; era uma substân-
cia etérea, infinita.  

 

Questão 8 

Leia o texto a seguir que se refere a uma ONG que 
atua na Baixada Fluminense no estado do Rio de Ja-
neiro e, logo depois, assinale a alternativa correta em 
relação ao bioma dessa área. 

 

“A Entidade Ambientalista Onda Verde foi criada em 
25 de janeiro de 1994 por um coletivo de jovens am-
bientalistas que buscavam construir um mundo me-
lhor. Desde sua fundação, a instituição luta pela im-
plantação de políticas públicas que sejam capazes 
de contribuir para a qualidade de vida da população 
da Baixada Fluminense, onde estão as raízes desse 
coletivo.” 

Disponível em: http://www.ondaverde.org.br/historico.html. Acesso em 
18/06/2017 às 15h50min. 

 

A) A ONG Onda Verde tem sua atuação voltada para 
a conservação da Floresta Amazônica, vegetação 
característica dessa parte do país e que apresenta a 
maior biodiversidade absoluta do planeta. 

B) Nessa região está a maior concentração da vege-
tação considerada “savana brasileira”, com a maior 
biodiversidade da América Latina. 

C) É uma área com grande densidade populacional 
e que apresenta como vegetação a Mata Atlântica, 
sendo este o bioma de maior biodiversidade por m² 
do mundo e o que mais foi desgastado desde a co-
lonização do país. 

D) É uma área com pequena densidade populacional 
e que apresenta como vegetação a Restinga, sendo 
este o bioma de maior biodiversidade por m² do 
mundo e o que mais foi desgastado desde a coloni-
zação do país. 

E) A atuação da ONG se faz necessária devido ao 
avanço da fronteira agropecuária de soja que tanto 
afeta essa região e abre cada vez maiores vazios de 
biodiversidade na Mata Atlântica que ali predomina. 

 

Para as questões 09 a 12 considerem os textos 
a seguir: 

 

Texto I 

Brixton, Bronx ou Baixada 

 

O Rappa 

Compositor: Marcelo Yuka e Nelson Meirelles  

 

O que as paredes pichadas têm pra me dizer? 

O que os muros sociais têm pra me contar? 

Porque aprendemos tão cedo a rezar? 

Porque tantas seitas têm, aqui seu lugar? 

É só regar os lírios do gueto  

Que o Beethoven negro vêm pra se mostrar 

Mas o leite suado é tão ingrato  

Que as gangues vão ganhando cada dia mais es-
paço 

Tudo, tudo, tudo, tudo igual 

Brixton ou Bronx ou Baixada 

A poesia não se perde ela apenas se converte 

pelas mãos do tambor 

Que desabafam histórias ritmadas como único 

Socorro promissor 

Cada qual com seu James Brown 

Salve o samba, hip-hop, reggae ou carnaval 

Cada qual com seu Jorge Bem 

Salve o jazz, baião e os toques da macumba também 

(Candomblé. Orixás. Cristão católico. Macumba também) 

Da macumba também 

Tudo, tudo, tudo, tudo igual 

Brixton ou Bronx ou Baixada 

  

http://www.ondaverde.org.br/historico.html
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Texto II 

“A nova economia global e a sociedade informacio-
nal emergente apresentam uma nova forma espacial 
que se desenvolve em uma variedade de contextos 
sociais e geográficos: as megacidades que articulam 
a economia global, conectam as redes informatiza-
das e concentram o poder mundial(...)” 

Manuel Castells 

 

Questão 9 

A música interpretada pelo Rappa, bem como o texto 
de Manuel Castells, trazem como reflexão a questão 
da desigualdade social e, com isso, a formação de 
áreas de ocupação urbana com grande densidade 
demográfica de classe baixa. Sobre a globalização e 
o processo de urbanização, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A periferização é um fenômeno que está presente 
não só no interior das cidades, como na formação de 
favelas, mas também na economia global, como cita 
Castells na afirmação “as megacidades que articu-
lam a economia global, conectam as redes informa-
tizadas e concentram o poder mundial(...)”. 

B) O conceito de megacidade exposto no texto de 
Castells não expressa como principal ideia a de ci-
dade com mais de 10 milhões de habitantes, mas 
sim, de cidade centralizadora da economia global. 

C) Nos versos “Tudo, tudo, tudo, tudo igual; Brixton 
ou Bronx ou Baixada”, o Rappa canta a semelhança 
entre as áreas de ocupação urbana na Inglaterra, 
nos Estados Unidos e no Brasil. 

D) A letra da música contida no texto I refere-se a 
uma ocupação urbana de classe alta e abastada que 
vive nos subúrbios (periferias) de suas cidades. 

E) A globalização cria um contato cada vez mais si-
multâneo de vários grupos sociais e culturas, ora ge-
rando apreço e desenvolvimento, ora gerando des-
compasso nas relações sociais e ressentimentos di-
ante a desigualdade aprofundada pelo sistema. 

 

Questão 10 

Os textos relacionam as várias influências culturais 
que as diversas regiões do mundo apresentam, so-
bretudo, pelo desenvolvimento tecnológico promo-
vido pela globalização. Assinale a única alternativa 
que não corresponde a esse contexto. 

 

A) As três comunidades destacadas no texto 1 são 
marcadas por serem multiétnicas e com forte pre-
sença de imigrantes no curso de sua formação. 

B) O hip-hop foi criado no Bronx e, devido ao desen-
volvimento tecnológico, espalhou-se para outras re-
giões, tais como Brixton, na Inglaterra e Baixada Flu-
minense, no Brasil. 

C) O texto I sugere que o desenvolvimento de religi-
ões e seitas estão associadas as dificuldades sociais 
encontradas pelas populações locais. 

D) "Muros e paredes" (texto 1) das "megacidades" 
(texto 2) são locais de conflitos e resistências que ora 
servem para segregar, ora para denunciar os proble-
mas sociais. 

E) Apesar da "variedade de contextos sociais" indi-
cada no texto 2, é possível perceber que as músicas 
executadas em lugares tão distantes são as mesmas 
devido as redes informatizadas. 
 

Questão 11 

A presença da religiosidade no texto I remete a uma 
série de características do Brasil colonial ao contem-
porâneo. A esse respeito podemos afirmar que 

 

A) as referências religiosas da composição denotam 
o sincretismo pelo qual as tradições africanas per-
mearam os valores cristãos. 

B) assim como na música, a partir da expressão 
"tudo igual", o Brasil trata desde sua origem a igual-
dade das representações religiosas. 

C) a música é uma referência à ausência de liber-
dade religiosa no Brasil que, desde o período colo-
nial, tem o catolicismo como religião oficial. 

D) os autores relacionam a criação do gênero musi-
cal a uma religião: samba/candomblé, hip-hop/ori-
xás, reggae/católica e carnaval/macumba. 

E) as referências africanas podem ser encontradas 
entre outras expressões em "seitas", "paredes picha-
das" e "macumba". 

 

Questão 12 

As Tribos Urbanas chamadas pelos sociólogos de 
“subculturas” ou “subsociedades” são grupos forma-
dos nas cidades, mais comumente nas metrópoles, 
os quais compartilham hábitos, valores culturais, es-
tilos musicais e/ou ideologias políticas semelhantes. 
A expressão “tribo urbana” foi criada pelo sociólogo 
francês Michel Maffesoli, em 1985. 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/tribos-urbanas/ 

acesso em 25/06/2017 às 21:15. 

 

A expressão criada por Maffesoli vai ao encontro do 
conceito de economia global de Castells. Afinal, 
quanto mais se desenvolvem as tecnologias de infor-
mação, maior é a experiência que diversas culturas 
distintas podem compartilhar entre si. A esse res-
peito podemos afirmar que 

 

A) a cultura compartilhada por uma tribo urbana de 
um bairro japonês não poderia ser apreendida pela 
população de uma cidade do interior do Congo. 

https://www.todamateria.com.br/tribos-urbanas/
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B) o conceito de tribo urbana está restrito a grupos 
de maior poder aquisitivo, pois são eles que têm 
acesso à TV, à internet e aos shoppings centers. 

C) quanto maior for o desenvolvimento do capita-
lismo e do fenômeno da globalização, menor a pos-
sibilidade de compartilhamento de culturas distintas. 

D) os termos "subcultura" e “subsociedade”, utiliza-
dos por Maffesoli, podem ser compreendidos como 
culturas e sociedades menos importantes. 

E) Skin heads (pregam a supremacia branca), vega-
nos (não consomem produtos de origem animal) e 
hippies (contracultura) são exemplos de tribos urba-
nas. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Questão 13 

Depois que engravidou, Adrielly passou a se alimen-
tar melhor. Sua dieta é basicamente a base de frutas, 
cereais, vegetais e algumas castanhas. Certo dia 
percebeu que algumas frutas – a banana e a maçã, 
por exemplo – escurecem em contato com o ar 
quando são descascadas. Ela não gosta da aparên-
cia das frutas após essa mudança e foi perguntar ao 
Fernando porque isso ocorre, ao passo que o simpá-
tico professor explicou que é devido à conversão da 
substância orto-hidroquinona em orto-benzoqui-
nona, catalisada por uma enzima, conforme es-
quema abaixo 

 
 

Considerando-se essas substâncias e suas molécu-
las, é correto afirmar que 

 

A) a orto-hidroquinona sofre oxidação na conversão 
apresentada. 

B) a orto-benzoquinona apresenta moléculas satura-
das. 

C) a orto-benzoquinona apresenta três carbonilas 
em suas moléculas. 

D) a orto-benzoquinona possui a mesma estrutura 
que a orto-hidroquinona 

E) a orto-hidroquinona apresenta hidroxilas fenóli-
cas. 
 

Questão 14 

Nas últimas décadas, diversas iniciativas foram to-
madas com a intenção de preservar o meio ambi-
ente. Dentre essas, a Química Verde é uma iniciativa 

internacional para tornar os produtos industrializa-
dos, os processos e as reações químicas compatí-
veis com uma sociedade e um meio ambiente sus-
tentáveis. Nesse contexto, conhecer a cinética da re-
ação química, assim como os fatores que a influen-
ciam, é de fundamental importância. 

Em respeito ao estudo da cinética de uma reação 
química, é correto afirmar que 

 

A) a meia-vida de uma substância é o tempo neces-
sário para a sua concentração ser reduzida à metade 
do valor inicial. 

B) a velocidade de uma reação corresponde à razão 
entre a mudança de concentração de reagentes ou 
produtos e o tempo no qual ocorre essa mudança. 

C) a velocidade de uma reação diminui com o au-
mento da temperatura e a diminuição da pressão. 

D) a adição de um catalisador a uma reação química 
provoca uma diminuição na sua energia de ativação 
e o aumento de sua temperatura. 

E) a diminuição da temperatura de uma reação pro-
voca um aumento da frequência de choques entre as 
moléculas reagentes. 

 

Questão 15 

Observe a imagem e o texto a seguir: 

 
“Juliana? Adriano? Faz isso comigo não, véi! Ro-
mero Brito? Se eu tô chamando? Guarapari, Buzios, 
é minha arte!” 

SMITH, Felipe. 

 

Ter alucinações, dizer frases sem nexo, passar por 
situações vergonhosas e outras consequências ne-
gativas podem ocorrer quando o ser humano entra 
em contato com substâncias como as que contêm no 
LSD. O ácido lisérgico pode ser extraído de fungos 
do grupo dos Ascomicetos (Ascomycota), espécie 
Claviceps purpúrea. 
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Sobre os fungos do grupo dos Ascomicetos, é cor-
reto afirmar que 

 

A) possui apenas espécies unicelulares, conhecidas 
pelas leveduras. 

B) possui espécies unicelulares, conhecidas por bo-
lores, e multicelulares, conhecidas por leveduras. 

C) além das espécies multicelulares, como a Clavi-
ceps purpúrea, também existem as leveduras, unice-
lulares, cujo maior representante é o levedo de cer-
veja. 

D) a reprodução nesse grupo acontece de maneira 
sexuada, formando corpos de frutificação, que são 
muito conhecidos pelos cogumelos, os basidiomas 
(basidiocarpos). 

E) a reprodução assexuada nesse grupo pode ocor-
rer a partir da formação de zoósporos, esporos que 
se dispersam pela água. 
 
Questão 16 

Aluno CDF não mosca no horário de assistir aulas. 
João (apelidado de Foquinha) necessita estar no 
CDF às 7 h da manhã para assistir ao primeiro horá-
rio do dia, que é a aula de Física, sua preferida. Para 
isso, ele contabilizou o número de passadas que se-
riam necessárias para ele chegar ao cursinho e o 
tempo que ele gastaria.  Saindo de casa às 6h50min 
e impondo um ritmo rápido e constante, ele dá 1000 
passadas de 1m cada. Qual é a velocidade média 
desenvolvida por Foquinha em Km/h para chegar ao 
CDF no horário de início da aula? 

 

A) 0,46Km/ 

B) 1,7Km/h 

C) 3,6Km/h 

D) 6,0Km/h 

E) 10km/h 

 

Questão 17 

 

 
Em junho deste ano, tivemos a estreia nos cinemas 
de um esperado filme, Mulher Maravilha,  que mostra 
o trajeto de uma garota diferenciada que possui “su-
per poderes”, bem como as características femininas 
aguçadas. 

Podemos fazer uma associação da referida heroína 
a uma mutação cromossômica que acomete seres 
humanos, a chamada “Síndrome da superfêmea”. 
Os (as) afetados (as) por essa síndrome são 

 

A) mulheres, que apresentam três cromossomos X, 
em vez de um, sendo então considerada uma mo-
nossomia dos cromossomos sexuais. 

B) homens, que apresentam além do par normal de 
cromossomos sexuais (XY), um X a mais (XXY) e, 
por este fato, apresentam características femininas. 

C) mulheres, que apresentam um cromossomo se-
xual X a menos, possuindo apenas um na composi-
ção original (X0), conhecida também por Síndrome 
de Turner. 

D) mulheres, que apresentam um cromossomo se-
xual X a mais (XXX), configurando a Síndrome do 
Triplo X. 

E) outro nome para essa mutação cromossômica é 
Síndrome de Klinefelter, que afeta mulheres ao apre-
sentar nestas quatro cromossomos sexuais X. 

 

Questão 18 

Kássius e Adrielly escolheram a Bahia para passa-
rem sua lua de mel. Um dos eventos turísticos ofere-
cidos na viagem é um passeio de barco, no qual eles 
vão até o alto mar e param para observar a vida ma-
rinha em uma região de águas mais cristalinas. Ao 
chegar no local, onde fariam o mergulho, o barco es-
tabilizou-se e ficou flutuando sobre as águas. Em um 
momento de distração, Adrielly recordou-se de um 
aulão que teve no CDF, em que o grande professor 
Newtão explicava sobre as forças a que o barco es-
tava submetido nessas condições. Se Adrielly foi re-
almente uma boa ouvinte da aula, ela com certeza 
saberia que para que o barco flutuasse 

 

A) a força de empuxo agindo teria intensidade maior 
que a força peso. 

B) a força peso agindo teria intensidade maior que a 
força de empuxo. 

C) a força peso e o empuxo teriam a mesma intensi-
dade. 

D) a densidade do barco e da água em nada interfe-
riria. 

E) a densidade média do barco é maior que a densi-
dade da água.  

 

Questão 19 

No estacionamento de uma empresa, há três tipos 
de  vagas  para automóveis : grandes, médias e pe-
quenas, sendo um sexto dessas vagas do tipo 
grande. As vagas médias e pequenas possuem 
quantidades iguais. Se há 30 vagas do tipo grande 
nessa empresa,  o total de vagas neste estaciona-
mento  é igual a 
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A) 150 

B) 180 

C) 200 

D) 210 

E) 240 

 

Questão 20 

Dalila precisa abrir um cadeado com três dígitos. Po-
rém ela esqueceu o código.  Ela sabe apenas que o 
primeiro dígito é o triplo da razão entre o segundo e 
o terceiro, sendo esta  razão um número inteiro e que 
o código possui três dígitos distintos. Quantos códi-
gos tem essa propriedade? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

Questão 21 

Tiago é diretor do CDF “cursinho de pré-vestibular 
top” e possui 5 professores de Matemática e 6 pro-
fessores de Língua Portuguesa, porém ele precisa 
formar uma  comissão com 5 participantes para cor-
reção de provas. Foi estipulado pelo MEC que essa 
comissão tenha exatamente 2 professores de Mate-
mática e 3 de Língua Portuguesa. Desta forma, 
quantas comissões diferentes Tiago pode montar? 

A) 30 

B)100 

C) 10 

D) 462 

E) 200 

 

Questão 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura, temos 4 circunferências, sendo que as 

duas menores possuem raio igual a 2√2 cm e as 

duas maiores raio igual 7√2 cm.  A distância entre os 
centros das duas circunferências menores é igual a 
18 cm e o quadrilátero formado ao ligar os centros 
das circunferências é um losango. Com base nesses 

dados, a área destacada na figura é igual a aproxi-
madamente   

(Use π = 3) 

 

A) 76,5 cm² 

B) 162 cm² 

C) 85,5 cm² 

D) 324 m² 

E) 176 cm² 

 

Questão 23 

Kennedy e Glauco estão inscritos em um circuito de 
ciclismo, por isso estão treinando juntos. Os dois par-
tiram juntos do ponto de partida as 8 horas da ma-
nhã. Se Kennedy gasta 20 minutos para percorrer 
todo o percurso e Glauco gasta 30 minutos para per-
correr o mesmo percurso, qual o próximo horário que 
os dois se encontrarão no ponto de partida? 

 

A) 10 horas 

B) 11 horas 

C) 9 horas 

D) 8 horas e 30 minutos. 

E) 12 hora 

 

Questão 24 

No cursinho de pré-vestibular CDF, temos uma tra-
dicional gincana, na qual estão inscritos 138 alunos, 
que serão distribuídos em grupos com as seguintes 
cores:  amarelo, azul,  vermelho, roxo e verde, sem-
pre nesta ordem. Sendo assim, o último aluno parti-
cipará do grupo: 

 

A) verde. 

B) roxo. 

C) vermelho. 

D) amarelo. 

E) azul. 
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RASCUNHO 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 

‘Genocídio da população jovem negra’, 

Almerinda Cunha afirma que não é novidade (...) que a violência de um modo geral atinge mais os negros. 
“Tem relatório do Senado que mostra que existe um genocídio da população jovem negra. Por atos de re-
sistência, confronto entre grupos ou violência suburbana, quem mais tomba morto são os jovens negros. É 
uma realidade cruel”, fala. 

http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/taxa-de-homicidios-de-negros-aumenta-70-no-acre-em-uma-decada-aponta-ipea.ghtml (adaptada) 

 

A estimativa é que os cidadãos negros tenham um risco 23,5% maior de sofrer assassinato. De cada 100 

pessoas assassinadas, 71 são negras no Brasil. 
http://g1.globo.com/politica/noticia/enquanto-homicidios-de-negros-crescem-taxa-cai-no-restante-da-populacao.ghtml 

 

A partir dos trechos anteriores e de seu conhecimento sobre o assunto, apresente argumentos que poderiam 
explicar tamanha violência contra a população negra no Brasil. 

 
 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

4.   4.  

5.   5.  

6.   6.  

7.   7.  

8.   8.  

9.   9.  

10.   10.  

11.   11.  

12.   12.  

13.   13.  

14.   14.  

15.   15.  

 

http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/taxa-de-homicidios-de-negros-aumenta-70-no-acre-em-uma-decada-aponta-ipea.ghtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/enquanto-homicidios-de-negros-crescem-taxa-cai-no-restante-da-populacao.ghtml


CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 

1 Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono 18 
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1,01 2 13 14 15 16 17 

2 

He 
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Ar 
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Ca 
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47,9 
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24 

Cr 

52,0 

25 

Mn 

54,9 

26 

Fe 
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27 
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28 

Ni 
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29 

Cu 

63,5 
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Zn 
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31 
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32 

Ge 

72,6 

33 

As 
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34 

Se 
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35 
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36 

Kr 
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