
 

QUESTÃ 01 – Valor 1,0 

A validade de nosso conhecimento é garantida pela correção do nosso raciocínio. São dois os modos de 
raciocínio: o indutivo e o dedutivo. 

As pesquisas de intenção de votos utilizam qual raciocínio, quando afirmam, por exemplo, que um 
determinado candidato possui 46% das intenções de voto do eleitorado? JUSTIFIQUE. 

 

 

 

QUESTÃ 02 – Valor 1,0 

“Ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento, e o exercício constante de 
autoconhecimento é um caminho para a felicidade.” 

Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular, para 
relacioná-las na conclusão. MARQUE a opção que melhor caracteriza o argumento e EXPLIQUE sua 
resposta. 

A) indutivo 
B) dialético 
C) dedutivo 
D) comparativo 
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Querido(a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 
recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo 
para resgatar seus resultados.  

 

Acredito no seu sucesso e desejo-lhe um ótimo resultado, sempre! Prof. Bruno.   

ENTREGUE o roteiro ao professor segunda-feira dia 24/09/2018. 

 

.Acredito no seu sucesso e desejo-lhe um ótimo resultado, sempre! Prof. Bruno.   

 



QUESTÃ 03 – Valor 1,0 

Um aluno perguntou ao colega se todo paulista seria sul-americano. O colega pensou e respondeu, da 
seguinte forma: 

Todo brasileiro é sul-americano. 
Ora, todo paulista é brasileiro. 
Logo, todo paulista é sul-americano. 
 
O argumento usado pelo colega do aluno foi dedutivo, indutivo, analógico ou falacioso? JUSTIFIQUE sua 
resposta. 

 

 

 

QUESTÃ 04 – Valor 1,0 

Um carro sai do km 140 de uma estrada retilínea, vai até o km 250 e volta, parando no km 180. 

A) Qual foi a distância percorrida durante o trajeto? 

 

 

 

B) E qual foi o deslocamento do carro? 

 

 

 

QUESTÃ 05 – Valor 1,0 

Uma pessoa sai de sua casa e anda 50m para o norte. Para, e anda 20m para o oeste, em seguida 20m 
para o leste e mais 30m para o sul. 

A) ILUSTRE a trajetória descrita pela pessoa. 

 

 

B) CALCULE a distância percorrida D1 e o deslocamento D2. 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃ 06 – Valor 1,0 

Um estudante usou um recipiente graduado para recolher água que caia de uma torneira. Ele observou 
que coletava 0,5 litros em 10 segundos, 1,0 L em 20s, 1,5 L em 30s e 2,0 L em 4,0s. 

A) CONSTRUA uma tabela e um gráfico relacionando o volume em litros V(L) ao tempo em segundos t 
(s). 

 

 

 

B) ESCREVA a equação que relaciona os dados de volume e o tempo apresentados na letra “A”. 

 

 

 

 

QUESTÃ 07 – Valor 1,0 

Um carro sai do km 130 de uma estrada retilínea e vai até o km 200, em 2h. Em seguida, retorna até o 
km 150, em 1h. 

A) CALCULE o valor da velocidade média do atleta nessas 3h. 

 

 

 

 

 

B) CALCULE o valor da velocidade média vetorial deste carro. 

 

 

 

 

 

QUESTÃ 08 – Valor 1,0 

Um aluno tem uma régua escolar, que é graduada em milímetros. Qual das medidas abaixo está correta, 
do ponto de vista científico? JUSTIFIQUE. 

A) 0,0349 m 
B) 23,7 cm 
C) 22,15 mm 
D) 0,0020 km 



 

QUESTÃ 09 – Valor 1,0 

A menor divisão de uma balança é grama. Assim, do ponto de vista científico, a única medida feita 
corretamente usando essa balança seria: JUSTIFIQUE. 

A) 0,04 kg 
B) 0,004 kg 
C) 0,0004 kg 
D) 0,00004 kg 
QUESTÃ 10 – Valor 1,0 

(COLTEC_modificada) Os cérebros de vinte camundongos pesam juntos 36 g. Cada um desses 
cérebros tem peso diferente. 

Se, em média, o cérebro de um camundongo equivale a 4,8% do seu peso total, então o peso estimado 
desses vinte camundongos em kg, é: Deixe indicado os cálculos. 

A) 0,60 
B) 0,75 
C) 1,25 
D) 1,50 
 

 

 


