
 

 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL   

EDITAL COODEC 11/2018 

10 DE JUNHO DE 2018 

 

 

 

 

 

Leia atentamente as seguintes instruções 

 
 
 

01. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 

competente é requisito essencial para sua realização. 

02. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que 

está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

04. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las, 

posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

05. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de 4 horas e meia, inclusive para 

marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 

06. O tema da Redação está disponível nas páginas 6 e 7 deste caderno. O rascunho da redação 

consta da última página desta prova.  

07. DESLIGUE E DESABILITE QUALQUER SOM DO SEU CELULAR (TIRE A BATERIA) E GUARDE-O 

DENTRO DO ENVELOPE. QUALQUER SOM EMITIDO POR ELE ACARRETARÁ A SUA 

DESCLASSIFICAÇÃO. 
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Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Leia o texto a seguir para responder as questões  de 1 a 3:  

 

POPULAÇÃO DE GOLFINHOS DO AMAZONAS CAI À METADE A CADA DEZ ANOS 
Jornal do Brasil (02/05/2018) 

Duas espécies de golfinhos de rio estão diminuindo rapidamente na região amazônica, e poderiam ser extintas a 1 

menos que sejam tomadas medidas para protegê-las, de acordo com descobertas de pesquisadores no Brasil. Outrora 2 

consideradas numerosas na bacia do Amazonas, as populações de boto-cor-de-rosa (Inia geoffrensis) e de tucuxi (Sotalia 3 

fluviatilis) estão caindo pela metade a cada 10 anos, disse na quarta-feira um relatório da revista PLoS ONE. Os especialistas 4 

afirmam que cada vez se mata mais golfinhos de água doce para usar como isca, uma prática que põe em risco sua 5 

sobrevivência, sobretudo porque as fêmeas têm filhotes em média a cada quatro ou cinco anos. "Até décadas recentes, o 6 

boto-cor-de-rosa estava protegido da ameaça pela existência de lendas e superstições", mas a prática relativamente nova de 7 

sua caça aumentou com o uso de sua carne e gordura como isca para o bagre, que se tornou uma espécie com muita demanda 8 

comercial, afirma o estudo. 9 

As descobertas de Vera da Silva e uma equipe de cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia se 10 

apoiaram em 22 anos de estudos na Reserva Mamirauá no Brasil, uma área descrita como vertebral de seu espaço de 11 

influência, onde foi feito um acompanhamento mensal dos golfinhos de 1994 a 2017. "No ritmo atual, as populações de botos-12 

cor-de-rosa estão diminuindo pela metade a cada 10 anos, e as populações de tucuxi estão reduzindo pela metade a cada 13 

nove", indicou o relatório, o primeiro a quantificar o comportamento atual dos golfinhos de água doce do Amazonas. "Os 14 

resultados são profundamente preocupantes e mostram taxas de diminuição que se encontram entre as mais acentuadas 15 

medidas em uma população de cetáceos desde os primeiros anos da caça de baleias" não tradicional. 16 

 

Disponível em <(http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2018/05/02/populacao-de-golfinhos-do-amazonas-cai-a-metade-a-cada-dez-anos/  

.

 

1 

De acordo com as informações fornecidas 

pelo texto, a diminuição das populações de 

golfinhos amazônicos deve-se ao/à 

 

(a) poluição das águas que compõem a bacia 

amazônica. 

(b) caça ilegal de golfinhos e botos nos rios de água 

doce. 

(c) uso dos cetáceos como isca para pesca de peixes 

de água doce. 

(d) mudanças climáticas que afetam o habitat dos 

cetáceos. 

(e) comércio ilegal dos golfinhos, que são utilizados 

em superstições e crenças populares. 

 

2 

No excerto “(...) sobretudo porque as fêmeas 

têm filhotes em média a cada quatro ou cinco anos”, 

o termo sublinhado é acentuado pela mesma regra 

exemplificada em 

 

(a) Ativistas do Greenpeace vão pôr em xeque 

estatistas oficiais do governo. 

(b) Os pedidos para ampliação da proteção à 

biodiversidade vêm de várias ONGs 

internacionais. 

(c) Acaso não sejam feitas mudanças para aumentar 

a fiscalização ambiental o problema não acabará 

tão cedo. 

(d) Não apenas os golfinhos, mas todo o ecossistema 

amazônico está em perigo. 

(e) O projeto para preservação dos cetáceos 

amazônicos não pôde ser posta em votação no 

Senado. 

 

3 

Na expressão “Outrora consideradas 

numerosas na bacia do Amazonas”, o termo 

sublinhado pode ser substituído, sem perda de 

sentido, por: 

 

(a) Outrossim. 

(b) Entretanto. 

(c) Dantes. 

(d) Atualmente. 

(e) Igualmente.

 

http://jb.com.br/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2018/05/02/populacao-de-golfinhos-do-amazonas-cai-a-metade-a-cada-dez-anos/
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Leia a tira a seguir para resolução das questões 4 e 5 

Disponível em: <http://www.universohq.com/noticias/as-cobras-de-luis-fernando-verissimo-em-coletanea-de-tiras/> 

 

4  

A fala da cobra no terceiro quadrinho: 

“Mas não jogou só duas?” indica 

 

(a) casualidade. 

(b) explicação. 

(c) adversidade. 

(d) temporalidade. 

(e) conclusão. 

 

5 

A expressão do último quadrinho: “Se você 

insiste em ver pelo lado negativo”, exerce função 

sintática de 

 

(a) oração subordinada adverbial condicional. 

(b) oração subordinada adverbial proporcional. 

(c) oração subordinada substantiva apositiva. 

(d) oração subordinada adjetiva restritiva. 

(e) oração subordinada substantiva completiva 

nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa atentamente a charge abaixo, 

para resolução da questão 6. 

6 

A crítica proposta pela leitura da tira 

consiste em 

 

(a) salientar as dificuldades enfrentadas pelos 

trabalhadores rurais. 

(b) defender a necessidade de aumentar o 

investimento no agronegócio. 

(c) destacar o problema enfrentado pelos produtores 

devido ao excesso de mata nativa. 

(d) denunciar a exploração das terras com matas 

nativas. 

(e) questionar as ações da justiça brasileira quanto 

às invasões de propriedades particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universohq.com/noticias/as-cobras-de-luis-fernando-verissimo-em-coletanea-de-tiras/
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Observa as duas charges a seguir, para resolução das questões 7 e 8. 

 

  

 

7 

Considerando a leitura dos textos verbais e 

não verbais das charges acima é INCORRETO 

afirmar que 

 

(a) a corrupção não se limita apenas ao meio político, 

uma vez que esta ocupa outros espaços dentro da 

sociedade, dificultando a vida da população. 

(b) a expressão “Neste bolso nunca entrou dinheiro 

público” é ambígua e promove mais de um 

significado para o interlocutor. 

(c) a oração “Vestimos a mesma camisa” é 

construída com sujeito oculto. 

(d) a corrupção mantém-se no meio político devido às 

estruturas político-partidárias e à maneira como 

se dá a ocupação das cadeiras no Senado e no 

Congresso. 

(e) os vocábulos “política” e “público” são acentuados 

de acordo com a mesma regra gramatical. 

8 

Observe as expressões: “Neste bolso nunca 

entrou dinheiro público” e “Tá de calça nova, né?” os 

vocábulos sublinhados exercem função sintática, 

respectivamente, de 

 

(a) advérbio, complemento nominal, adjetivo. 

(b) objeto direto, objeto indireto, advérbio. 

(c) advérbio, adjetivo, objeto direto. 

(d) objeto indireto, complemento nominal, objeto 

direto. 

(e) complemento nominal, adjetivo, adjetivo. 

 

 

 

 

 

 

Para resolução das questões 9 e 10, observe atentamente a tira a seguir: 
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9 

O jornal traz motivos diferentes para 

indignação do pai e da filha. Considerando as 

manchetes lidas por ambos os personagens o 

motivo da vergonha do pai, no último quadrinho, 

deve-se 

 

(a) a atitude de jogar o jornal no chão, servindo como 

um mau exemplo para a educação ambiental da 

filha. 

(b) a forma arrogante com que a menina se 

pronuncia, acusando o pai de ser um alienado 

social. 

(c) à preocupação com a má qualidade dos árbitros 

que atuam nos jogos de futebol. 

(d) a prioridade que o pai deveria dar às lutas sociais 

em prol do entretenimento. 

(e) a pouca importância que sua filha demonstra com 

seu amor pelo futebol. 

 

 

 

 

 

10 

Observa as afirmações: 

 

I) Na oração “Como alguém pode ficar impassível 

diante disso?”, o verbo sublinhado está no 

presente do indicativo. Acaso modificássemos 

o verbo “poder,” para a terceira pessoa do 

singular do pretérito perfeito do indicativo, a 

grafia mudaria para “pôde”. 

II) Na expressão “... diante da indiferença do 

árbitro”, a palavra sublinhada poderia ser 

substituída, sem perda semântica, por “por 

meio”. 

III)  Na oração: “É cada vez maior o número de 

crianças abandonadas e desnutridas”, o termo 

sublinhado refere-se ao advérbio “maior”. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

(a) I, II e III. 

(b) I e II, apenas. 

(c) II e III, apenas. 

(d) I e III, apenas. 

(e) Nenhuma das afirmações. 

 

Leia atentamente os Textos 1 e 2 para responder as questões de 11 a 15 

 

Texto 1 

UM NOVO PACTO ENTRE SOCIEDADE E NATUREZA 
 

Como propôs o pensador francês Michel Serres, estamos sendo convocados a estabelecer um novo pacto, 1 

denominado de contrato natural, o qual poderíamos entender como um contrato social ampliado, desta vez incorporando a 2 

dimensão ambiental nos planos de futuro e na negociação do presente dos seres humanos. Nesse sentido, trata-se de 3 

enfrentar o desafio de encontrar os caminhos possíveis para reunir as expectativas de felicidade humana e a integridade dos 4 

bens ambientais. Um encontro que certamente implicaria aprendizado no qual estaria em jogo a humanização das relações 5 

com a natureza e a “ecologização” das relações sociais. Trata-se aqui de construir uma cultura ecológica que compreenda 6 

natureza e sociedade como dimensões intrinsecamente relacionadas e que não podem mais ser pensadas – seja nas decisões 7 

governamentais, seja nas ações da sociedade civil – de forma separada, independente ou autônoma. 8 

 

(MOURA CARVALHO, Isabel Cristina de. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6. Ed. São Paulo: Cortez, 2012) 

 

Texto 2 

 

DIREITO PRIVADO VERSUS DIREITO PÚBLICO 
 

A divisão entre normas jurídicas de direito público e normas jurídicas de direito privado reflete uma classificação 1 

cuja origem remonta aos romanos, sendo o critério predominante o da natureza do interesse que essas normas pretendem 2 

disciplinar. Quando se trata do interesse geral da comunidade organizada juridicamente, diz-se que o interesse é público e, 3 

por conseguinte, as regras jurídicas correspondentes são de direito público. No caso de normas que se destinam a regular as 4 

relações de particulares ou cidadãos, que consubstanciam um interesse privado, fala-se de direito privado. A bem dizer, os 5 

romanos distinguiam o jus publicum do jus privatum. O primeiro era constituído por regras que regulavam os interesses do 6 
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Estado, voltadas à realização do interesse geral, da comunidade como um todo. Já o segundo era integrado por regras que 7 

visavam a reger os interesses dos indivíduos, sob a ótica do interesse privado. 8 

(LIMA, João André. A Harmonização do Direito Privado. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007) 

 

11 

Uma leitura comparada entre os títulos dos 

Textos 1 e 2 possibilita estabelecer, entre as ideias 

principais de ambos, uma relação de 

 

(a) composição. 

(b) harmonização. 

(c) compatibilização. 

(d) complementação. 

(e) oposição. 

 

12 

Analisadas as questões contextuais nos 

Textos 1 e 2, identifica-se que a palavra “natureza” 

tem significado 

 

(a) diferente. 

(b) semelhante. 

(c) idêntico. 

(d) complementar. 

(e) compatível. 

 

13 

A ideia de um contrato social ampliado, 

presente no Texto 1, considerada em relação ao 

conceito de direito público, exposto no Texto 2, 

sugere que 

 

(a) o conceito não tem qualquer relação com a ideia. 

(b) a ideia está em relação de oposição ao conceito. 

(c) o conceito de direito privado seria mais adequado 

a ideia. 

(d) a ideia e o conceito só poderiam estabelecer 

relação de modo.  

(e) a ideia e o conceito dialogam diretamente. 

 

14 

No Texto 2, na sequência de “A bem dizer, os 

romanos distinguiam o jus publicum do jus privatum”, 

observa-se que as frases iniciam com recursos 

linguísticos de 

 

(a) paráfrase. 

(b) argumentação. 

(c) retomada. 

(d) identificação. 

(e) prescrição. 

 

15 

No Texto 1, ao se referir ao “desafio de 

encontrar os caminhos possíveis para reunir as 

expectativas de felicidade humana e a integridade dos 

bens ambientais”, a autora designa um(a) 

 

(a) jogo. 

(b) contrato. 

(c) negociação. 

(d) pacto. 

(e) encontro. 

 

 

 

REDAÇÃO 

Texto 1  

 

A COPA E O MUNDO. 
Francisco Ladeira.  

Muitos cronistas esportivos, sobretudo aqueles mais conservadores como Thiago Leifert, costumam afirmar que 

futebol e política não se misturam em hipótese alguma. No entanto, a Copa do Mundo FIFA, ao longo de sua quase centenária 

história, iniciada em 1930, geralmente foi influenciada pelo contexto geopolítico vigente. No terceiro mundial, realizado na 

França em 1938, antes da decisão entre Itália e Hungria, que daria o bicampeonato mundial aos italianos, o ditador fascista 
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Benito Mussolini enviou seu famoso telegrama “Vincere o morire!” ao capitão da Azzurra, Giuseppe Meazza. Ou seja, a vitória 

italiana seria benéfica para o regime do Duce. Do mesmo modo, nos anos 1970, os governos militares de Emílio Garrastazu 

Médici e Jorge Videla, presidentes de Brasil e Argentina, respectivamente, se apropriaram dos títulos de suas seleções para 

fazer propaganda político-ideológica. “Noventa milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção!” Não bastassem os 

dividendos políticos, o ditador Médici influenciou na própria formação da seleção que conquistaria o tricampeonato, ao impor 

o nome de Dario entre os convocados. Já nas duas copas disputadas em nosso país, em 1950 e 2014, setores da oposição 

direitista tentaram boicotar o mundial com o intuito de atacar os governos de Getúlio Vargas e Dilma Rousseff. Nesse sentido, 

ainda está bastante presente em nossa memória a retrógrada campanha “Não vai ter Copa!” de quatro anos atrás. Os 

resquícios do colonialismo europeu na África e as grandes ondas migratórias globais também estão presentes nos mundiais 

de futebol. Eusébio, craque português na Copa de 1966, nasceu em Moçambique. Até hoje, esta é a melhor campanha da 

seleção de Cristiano Ronaldo em mundiais. A França ganhou sua única taça com uma seleção formada basicamente por 

descendentes de imigrantes africanos. Zidane, o maior nome daquela equipe, é filho de argelinos. Já a Alemanha, atual 

campeã, conta com descendentes de turcos, senegaleses, espanhóis, tunisianos e ganeses em seu elenco. Uma verdadeira 

miscelânea cultural que deixaria estarrecido Hitler, com seus delírios sobre uma suposta raça pura. As escolhas de África do 

Sul, Brasil e Rússia como países-sedes dos três últimos mundiais confirmam a importância dos BRICS no atual contexto político 

global. Não obstante, a ascensão da Rússia como importante ator geopolítico tem incomodado as principais potências globais. 

Em suma, a Copa do Mundo não está imune a condicionantes externos. Em 1942 e 1946, por exemplo, não houve o torneio 

justamente em virtude da Segunda Grande Guerra. O futebol, esporte mais popular do planeta, influencia e, como não poderia 

deixar de ser, também é influenciado pela sociedade.  

 
Texto adaptado. Disponível em: http://obviousmag.org/observando_o_cotidiano/2018/a-geopolitica-da-copa-do-mundo.html 

 

 

Texto 2 

 

Disponível em:  http://dukechargista.com.br/ 

 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Considerando teus conhecimentos e a leitura dos textos 1 e 2, redija um texto dissertativo-

argumentativo expondo, do seu ponto de vista, acerca das relações estabelecidas por grandes eventos 

esportivos e os contextos sócio econômico político-culturais e suas influências nas sociedades. 

 

http://obviousmag.org/observando_o_cotidiano/2018/a-geopolitica-da-copa-do-mundo.html
http://dukechargista.com.br/
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Matemática 

16 

Em um posto de saúde foram atendidos, em 

determinado dia, x indivíduos com a mesma doença 

apresentando, pelo menos, os sintomas: febre, vômito 

ou dor de cabeça. A partir dos dados registrados nas 

fichas de atendimento desses indivíduos, foi 

elaborada a tabela abaixo: 

 

Sintomas 
Número de pessoas com 

o sintoma 

Febre 65 

Vômito 73 

Dor de cabeça 70 

Febre e vômito 14 

Febre e dor de cabeça 19 

Vômito e dor de cabeça 20 

Os três sintomas 5 

 

Quantas pessoas foram atendidas, ou 

seja, qual o valor de x? 

 

(a) 208 

(b) 213 

(c) 266 

(d) 261  

(e) 160 

 

17 

Dos gráficos abaixo, qual deles melhor 

representa a função ?  

 

(a)  

 

 

 

 

 

 

(b)   

 

 

 

 

 

 

(c)  

 

 

 

 

 

(d)  

 

 

 

 

 

 

(e)   

 

 

 

 

 

 

18 

O valor, em reais, de um imóvel para servir de 

abrigo para uma ONG - Organização Não 

Governamental, que receberá animais abandonados, 

daqui a T anos é dado pela função  

. Em dois anos, esse imóvel 

sofrerá, em relação ao valor atual, uma 

desvalorização pelo seu desgaste, de 

 

(a) R$ 640,00 

(b) R$ 512,00 

(c) R$ 800,00 

(d) R$ 200,00 

(e) R$ 360,00 

 

 

 

 

 

 

62  xy
TTV )8,0(1000)( 
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19 

Elias levou seus três cães, Lucky, Lilica e Totó 

para a clínica veterinária pois eles haviam adoecido. O 

médico veterinário prescreveu em cápsulas, aos três, 

1830mg por mês de um certo medicamento. O Lucky 

deverá usar cápsulas de 5mg; a Lilica, de 10mg, e o 

Totó, de 12mg. Lucky tomará metade da quantidade do 

número de cápsulas de Lilica. Os três tomarão juntos 

180 cápsulas por mês. Deste modo, Totó tomará um 

número de cápsulas por mês igual a  

 

(a) 60 

(b) 75 

(c) 90 

(d) 30 

(e) 120 

 

20 

A soma de dois ângulos é 76. Calcule os 

ângulos sabendo que um deles é a metade do 

complemento do outro.  

 

(a) 64 e 12 

(b) 14 e 62 

(c) 24 e 52 

(d) 54 e 22 

(e) 63 e 13 

 

21 

Para fazer uma horta, dona Jurema resolveu 

plantar uma muda no canto do terreno quadrangular, 

seguida por 3, 5, 7, 9 mudas e assim por diante, 

conforme desenho a seguir: 

 

 

Sabendo que na última carreira haviam 273 

plantas, e que ainda não havia chegado à metade 

do terreno, quantas mudas Dona Jurema plantou 

ao todo? 

 

(a) 137 

(b) 18495 

(c) 18769 

(d) 273 

(e) 74529 

 

22 

A quantidade de bactérias triplica a cada hora. 

Sabendo que às 2 horas da manhã havia 9 bactérias 

em uma amostra, e que nada foi perdido, a que horas 

havia 19683 bactérias na amostra? 

 

(a) 8 horas. 

(b) 10 horas. 

(c) 12 horas. 

(d) 9 horas. 

(e) 24 horas. 

 

23 

Dois fios presos ao chão sustentam um poste. 

O primeiro fio mede 12m. A distância entre as estacas 

que prendem os fios ao chão é de 13m, conforme 

figura abaixo. 

Sabendo que o ângulo formado entre o 

primeiro e o segundo fio é de 90°, qual a altura 

aproximada do poste? 

 

(a) 1,92m 

(b) 5m 

(c) 31,2m 

(d) 12,49m 

(e) 4,61m 
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24 

Grol e Colaboradores (2017) realizaram um estudo denominado “Exames realizados no Laboratório 

Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (LPCVET – UFPel) durante o período de janeiro a 

junho de 2017”. Os autores encontraram os seguintes dados: 

Fonte: GROL, A. A. V. et al. Exames realizados no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (LPCVET – UFPel) durante o período de janeiro a junho de 2017. In: XXVI CIC – 

Congresso de Iniciação Científica da UFPel. 20 a 24 nov 2017 

De acordo com os dados apresentados, a razão de hemogramas por exames foi maior na espécie 

 

(a) canina. 

(b) bovina. 

(c) ovina. 

(d) felina. 

(e) equina. 

25 

Uma clínica trabalha 6 horas por dia, de terça-feira a sexta-feira, e consegue fazer castrações conforme 

tabela abaixo: 

 

Animal Cães de grande porte Cães de pequeno porte Gatos 

Sexo macho fêmea macho fêmea macho fêmea 

Tempo de castração 2h 3h 1h 2h 30min 1h 

 

De quantas formas a secretária pode organizar o primeiro dia da agenda semanal de forma que se 

trabalhe as 6h por dia e estejam marcadas para a semana as castrações de 4 cadelas de pequeno porte, 4 

cachorros de grande porte e 8 gatas? 

 

(a) 10 formas. 

(b) 20 formas. 

(c) 12 formas. 

(d) 1 forma. 

(e) 6 formas. 
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26 

As tabelas abaixo representam os custos de 

alimentos e a quantidade necessária dos mesmos por 

espécie. Cada espécie necessita da mesma 

quantidade do alimento alfa, beta e gama por dia.  

 

Alimento Custo do kg em reais 

Alfa 0,30 

Beta 0,50 

Gama 1,20 

 

Espécie A B C D 

Necessidade de kg por dia de 
cada alimento 

30 40 20 10 

 

A matriz resultante do custo por espécie é: 

 

(a) [
9 12

15 20
36 48

   
6 3

10 5
24 12

] 

(b) [

9 15 36
12 20 48
6   10 24
3   5 12

] 

(c) [30 50 12] 

(d) [

60
80
40
20

] 

(e) [200] 

 

27 

A idade de um certo animal em anos é dada 

pelo resultado do determinante da matriz A igualado a 

zero.  

A=[
𝑥 − 2 4

12 10
] 

De acordo com o que foi apresentados, 

podemos afirmar que este animal tem 

 

(a) 12 anos. 

(b) 8 anos. 

(c) 20 anos. 

(d) 10 anos. 

(e) 4 anos. 

 

 

 

28 

Dez cavalos percorrem 16km em 2 dias. Em 

quantos dias 6 cavalos percorrem 8 km? 

 

(a) 1 dias. 

(b) 2 dias. 

(c) 6 dias. 

(d) 4,5 dias. 

(e) 10 dias. 

 

29 

Os dados brutos de uma pesquisa são dados 

a seguir: 

 

Animal peso (kg) idade(meses) sexo 

Gato 8 96 macho 

Gato 6,5 96 fêmea 

Gato 3,5 48 macho 

Gato 4 72 macho 

Gato 3 84 fêmea 

 

A média de peso dos gatos é de __ kg. A mediana da 
idade dos gatos é de __ anos e a moda dos sexos dos 
gatos é ___. 
 

A opção que preenche corretamente a 

frase é, respectivamente, 

 

(a) 5; 5; fêmea. 

(b) 5; 6; fêmea. 

(c) 6; 8; macho. 

(d) 5; 6; macho. 

(e) 5; 8; macho. 

 

30 

O preço da gasolina no início do ano na região 

de Pelotas era de R$4,20 por litro. Hoje, ela custa 20% 

a mais do que no início do ano. O tanque de um carro 

tem capacidade de 53 litros. Quanto o dono deste 

carro gasta a mais para encher o tanque 

atualmente em relação ao início do ano? 

 

(a) R$44,52 

(b) R$267,12 

(c) R$222,60 

(d) R$10,60 

(e) R$53,00  
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