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MATEMÁTICA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Amoeda norte-americana fechou em alta de 0,87%, para R$ 2,07 na venda, atingindo um patamar de fechamento
que não era registrado desde o final de dezembro do ano passado.
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2013

A representação correta, dos dados da reportagem, ou seja, os números racionais 0,87 e 2,07, na forma
fracionária é dada correta e respectivamente, em:

A) 87/100 e 207/100.
B) 87/10 e 207/1.000.
C) 87/100 e 207/10.
D) 87/1.000 e 207/100.

Questão 02

Pedrinho foi a um restaurante para almoçar. Ele tinha que escolher um dos três pratos principais, um dos quatro
sabores dos sucos e uma das duas sobremesas, de acordo com a tabela.

De acordo com a tabela, de quantos modos diferentes Pedrinho pode fazer suas escolhas?

A) 9
B) 12
C) 18
D) 24

Pratos principais Sucos Sobremesas

Bife acebolado com fritas e arroz Caju Salada de frutas
Frango empanado com purê e salada Maracujá Pudim de leite
Bifê à rolê com salada mista Laranja

Açaí

Questão 03

A tripulação niteroiense com os professores Rosane, Alessandra e Gustavo partiu em direção à cidade de Natal
para suas merecidas férias. O carro de Gustavo é flex e ainda equipado com Kit GNV (gás natural veicular).
Somando os custos com a viagem cada um gastou R$ 400,00. Porém, o carro necessitou de uma manutenção de
R$ 1.500,00, entre compra, instalação de pneus e de uma nova bateria. O professor Gustavo tinha um saldo de
R$ 1.850,50 na sua conta corrente antes da viagem e pagou sozinho pela manutenção do seu carro. Ao final da
viagem, considerando somente as despesas citadas, o novo saldo, em reais, da conta de Gustavo será de:

A) - R$ 150,00
B) - R$ 49,50
C) R$ 49,50
D) R$ 150,00
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Questão 05

Atabela registra o número de pontos, em cinco partidas, de um time de basquetebol:

Qual é a média aritmética, dos pontos, desse time?

A) 70
B) 74
C) 80
D) 84

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
85 88 100 71 76

Para as frases abaixo, existe um ângulo associado nas respostas objetivas.

1) Um surfista dá uma volta completa com sua prancha ao descer uma onda.
2) Um veleiro que se dirige numa direção Norte e depois retorna ao seu ponto de partida, na direção Sul.
3) O encontro da parede vertical com o piso horizontal.

Asequência correta dos ângulos referentes às frases (1), (2) e (3) respectivamente, é:

A) 90˚, 180˚, 360˚

B) 180˚, 90˚, 360˚

C) 360˚, 180˚, 90˚

D) 360˚, 90˚, 180˚

Questão 04
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Questão 07

Em 2014 será realizada, no Brasil, a próxima copa do mundo de futebol. O gráfico apresenta os países campeões
e a quantidade de títulos que cada um possui em todas as copas disputadas até 2012, na copa do mundo da
Alemanha, onde a Espanha conquistou seu primeiro título mundial. De acordo com o gráfico, em 2016, no Brasil,
qual Copa do Mundo será realizada?

A) 6ª
B) 14ª
C) 16ª
D) 20ª

O proprietário de um terreno retangular, como o representado na figura, fará uma cerca com três fileiras paralelas
de arame em torno de todo terreno.

8m

12m

Quantos metros de arame, no mínimo, serão usados?

A) 72
B) 108
C) 120
D) 144

Questão 06
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Questão 09

Observe a manchete de uma reportagem.

Tarifa de ônibus sobe nas capitais do Rio e de São Paulo

Vai ficar mais caro andar de ônibus nas duas maiores cidades do Brasil. O reajuste nas passagens entra em vigor
neste fim de semana. A partir de sábado (1º), a tarifa dos ônibus no Rio de Janeiro vai subir de R$ 2,75 para
R$ 2,95. Um aumento de 7,2%. O preço da passagem será o mesmo para ônibus com ou sem ar-condicionado.

Após o aumento, quanto gastará uma pessoa, em 20 dias, sabendo-se que pega dois ônibus por dia?

A) R$ 98,00
B) R$ 108,00
C) R$ 118,00
D) R$ 128,00

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia.

Questão 08

A bandeira de forma retangular, representada na figura abaixo, possui 1,50 m de comprimento por 0,80 m de
largura.

Aárea dessa bandeira, em metros quadrados, é:

A) 1,00
B) 1,20
C) 1,40
D) 1,80
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Atabela abaixo mostra os preços da vagem e do quiabo em duas bancas.

Quais os preços pagos por 1 kg da vagem e por 1 kg do quiabo, se comprados na BANCAB?

A) R$ 7,50 e R$ 10,00.
B) R$ 7,00 e R$ 9,00.
C) R$ 7,50 e R$ 9,00.
D) R$ 7,00 e R$ 10,00.

Questão 10

PRODUTO BANCA A
Preço por 1 kg

BANCA B
Preço por 400g

Vagem R$ 4,00 R$ 3,00
Quiabo R$ 5,00 R$ 4,00

CIÊNCIAS

Questão 11

Em dezembro de 2008, foi publicada, na revista científica britânica “Nature Geoscience”, uma pesquisa, que
retomou a discussão sobre uma teoria antes desacreditada. Segundo a pesquisa, os impactos de meteoritos
sobre os mares primitivos, muito frequentes na época da formação da Terra, podem ter gerado algumas das
complexas moléculas orgânicas necessárias para a origem da vida.

A reportagem trata de uma das Teorias existentes para a origem da vida na Terra. Assinale a alternativa que
apresenta o nome dessa Teoria:

A) Panspermia Cósmica.
B) Darwinismo.
C) Evolução Química.
D) Criacionismo.

Adaptado de: FOLHADE SÃO PAULO. Caderno de Ciências.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u476314.shtml. Publicado em 07/12/2008 - 23h54. Acesso em
18/05/2013.

Questão 12

“Luz do sol
Que a folha traga e traduz
Em verde novo
Em folha, em graça
Em vida, em força, em luz...”

O texto acima é um trecho da música “Luz do Sol”, de Caetano Veloso. Ele quer dizer que a planta absorve a
energia da luz do sol pelas folhas e produz, com ela, novas folhas e fortalece a vida.

Aque processo biológico o autor está se referindo nessa música?

A) Reprodução.
B) Excreção.
C) Respiração.
D) Fotossíntese.
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Questão 16

Os seres vivos do Reino Monera (como as bactérias) têm células sem núcleo individualizado. Os seres vivos do
Reino Protista (como os protozoários) têm células com núcleo. Com base nestas informações, assinale a
alternativa que classifica correta e respectivamente esses organismos.

A) Procariontes e eucariontes.
B) Unicelulares e pluricelulares.
C) Seres vivos e seres não vivos.
D) Eucarionte e procariontes.

A energia de que dispomos vem, basicamente, da respiração celular, quando a célula consome oxigênio e
glicose, liberando gás carbônico, água e a energia que iremos utilizar. Como o oxigênio chega às células e o que
acontece com o gás carbônico liberado?

A) O oxigênio vem da nossa alimentação, por isso é importante uma boa alimentação. O gás carbônico sai junto
com as fezes.

B) O oxigênio de uma célula vem sempre de outra célula. O gás carbônico de uma célula vai sempre para outra
célula.

C) O oxigênio chega através do sangue, vindo dos pulmões. O gás carbônico é liberado para o sangue, indo para
os pulmões.

D) O oxigênio chega através da pele e vai para as células. O gás carbônico fica dentro da própria célula.

Questão 14

“Quando um animal morre seu corpo começa a ser decomposto – ou seja, devorado – por bactérias. As partes
moles, como a carne e os órgãos internos, são as primeiras a serem decompostas. Depois de um tempo, até os
ossos desaparecem.”

Esse trecho descreve uma das principais funções dos decompositores. Qual?

A) Amorte dos animais.
B) Areciclagem da matéria.
C) Aprodução de toxinas.
D) O desaparecimento dos ossos.

Trecho retirado da matéria “Visita aos dinossauros  p. 18 – , nº 104 – julho/2000”Ciência Hoje para as Crianças

Questão 15

“Imagine um boi pastando no campo: a toda hora ele é incomodado por mosquitos e carrapatos. Seu rabo,
estalando nas costas, não dá conta de espantar todos os insetos. Mas, para seu alívio, surge um pássaro que
pousa nas suas costas e faz uma limpeza geral, comendo todos os insetos.”

Esse pássaro é o anu e a relação dele com o boi é um tipo de relação parasitária:

A) negativa e chama-se Forésia.
B) positiva e chama-se Comensalismo.
C) negativa e chama-se Inquilinismo.
D) positiva e chama-se Protocooperação.

Trecho da p. 22, nº 104, julho/2000.Ciência Hoje para as Crianças.

Questão 13
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Questão 17

AAustrália é um país com um território de cerca de 7.700.000 km² e 37.000 km de litoral. É considerado um país de
megabiodiversidade e acima de 70% de seus vertebrados são endêmicos (que só existem lá). Deve ser
ressaltada a proporção relativamente alta do território destinada às áreas protegidas (6,4%). O país enfrenta,
porém, graves problemas de ameaças de extinção e de controle de espécies exóticas introduzidas.

O ornitorrinco é um estranho animal com pele, pelos, bico de pato, rabo de castor e patas com membranas. De
acordo com relatório publicado pela revista Nature, estudos do genoma apontaram que o animal é, ao mesmo
tempo, um réptil, um pássaro e um mamífero.

AAustrália é um país cercado por água, e por isso bastante isolado do resto do mundo. E, como o primeiro texto
diz, apresenta uma enorme biodiversidade e grande quantidade que animais endêmicos, totalmente diferentes
dos encontrados em outros países. O ornitorrinco é um exemplo de animal endêmico dessa região.

Uma possível explicação para a megadiversidade e presença de animais que só existem lá, de acordo com os
conhecimentos sobre a evolução, é:

A) Acriação divina que abençoou aAustrália com espécies diferentes.
B) Aseleção natural que afirma que somente os mais adaptados sobrevivem.
C) O isolamento geográfico que leva a diversificação de espécies.
D) O iamarckismo que diz que características mais usadas são mais desenvolvidas.

CÂMARA, I. G. Análise comparativa as estratégias nacionais para biodiversidade de diversos países. Ministério do Meio Ambiente,
Brasília, p.82, 1999.

Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/estrateg.pdf. Acesso em 07/06/2013.

Adaptado de Site Terra 07/05/2008. Disponível em:http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0.OI2872257-EI8145,00
Ornitorrinco%2Be%2Bconfirmado%2Bcomo%2Bave%2Breptil%2Be%2Bmamifero.html.Acesso em 07/06/2013.

Questão 18

Os seres vivos são classificados em grupos de parentesco evolutivo, de acordo com suas semelhanças ou
diferenças. Qual é a principal característica que une, em um mesmo grupo, animais tão diferentes quanto o
morcego, a baleia e os macacos?

A) O fato de eles poderem se movimentar livremente.
B) Apresença de glândulas mamárias.
C) Arespiração, que em todos eles é pulmonar.
D) Todos se alimentam de outros seres vivos.

Questão 19

Algumas doenças podem ser evitadas se tomarmos determinados cuidados, como, por exemplo, o uso da
camisinha nas relações sexuais e uso de seringas descartáveis para a aplicação de injeções. Qual das doenças
abaixo tem como agente causador um vírus?

A) Doença de Chagas.
B) Tuberculose.
C) Cólera.
D) Síndrome da ImunodeficiênciaAdquirida (AIDS).
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Questão 20

Questão 21

A atmosfera é fundamental para a vida na Terra. Ela se formou logo após o surgimento do planeta, há
aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a partir dos gases liberados pelas colisões das partículas que formaram os
planetas. Cerca de 3 milhões de anos atrás, as plantas começaram a realizar o processo de fotossíntese,
alterando a atmosfera primitiva com a emissão de vastas quantidades de oxigênio.

A reportagem acima menciona que a atmosfera primitiva sofreu alterações na sua constituição com o surgimento
dos seres fotossintetizantes. Com essa afirmação percebemos que a atmosfera do início da formação da Terra
era diferente da atual. Segundo o experimento realizado em 1953 por Stanley Lloyd Miller (1930-2007) a reação
dos gases presentes na atmosfera primitiva (metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água) com descargas
elétricas (formadas pelas grandes tempestades que ocorriam no período da formação do planeta) geraram
diversos(as):

A) substâncias tóxicas, que impediram a formação dos seres vivos.
B) seres unicelulares, que deram origem aos seres vivos atuais.
C) células, que formaram os seres vivos.
D) aminoácidos, que são a base para a formação dos seres vivos.

Adap tado de : Dec ic ino , R .A tmos fe ra : Camada gasosa é fundamenta l pa ra a v ida . D ispon íve l em:
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/atmosfera-camada-gasosa-e-fundamental-para-vida.htm. Publicado em 26/06/2007.
Acesso em 03/06/2013.

O Brasil é o maior país daAmérica do Sul e faz fronteira com quase todos os países desse continente.

Os únicos países que NÃO fazem fronteira com o Brasil são:

A) Uruguai e Paraguai.
B) Argentina e Peru.
C) Bolívia e Venezuela.
D) Chile e Equador.

Disponível em <www.google.com.br>. Acesso em 10/06/2013.

GEOGRAFIA
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Questão 22

O mapa abaixo mostra a divisão política do Brasil, formado por 26 estados mais o Distrito Federal, todos
identificados por suas respectivas siglas. Juntos, o Estado do Rio de Janeiro (RJ) e seus vizinhos formam a
Região Sudeste do Brasil.

Os estados vizinhos do Rio de Janeiro (RJ) são:

A) Amazonas, Tocantins e Bahia.
B) São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
C) Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.
D) Rondônia, Goiás e Distrito Federal.

Disponível em: <www.wikipedia.com>. Acesso em 14/06/2013.
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Questão 23

O mapa abaixo mostra a densidade demográfica dos estados brasileiros em 2010, o número de habitantes por
quilômetro quadrado, ou a concentração de pessoas vivendo no mesmo espaço.

O mapa indica que a população do país:

A) ocupa mais os estados do Norte e do Centro-Oeste do Brasil.
B) é bem distribuída por todos os estados brasileiros.
C) está mais concentrada nos estados do litoral e no Distrito Federal (no centro do país).
D) está mais concentrada no interior, longe do mar e próxima dos países vizinhos.

Disponível em: <www.google.com.br>. Acesso em 10/06/2013.

Questão 24

O mapa a seguir mostra os principais fluxos de migração da população brasileira a partir da década de 1990. As
setas saem da região de onde as pessoas partiram e indicam a direção para a qual seguiram.As setas mais fortes
indicam maior número de pessoas se deslocando.

Dessa forma, é possível concluir que os principais fluxos de migração seguem:

A) do Sul em direção ao Sudeste e Nordeste do país.
B) do Norte em direção ao Sul e Centro-Oeste do país.
C) do Nordeste em direção ao Sudeste e Centro do país.
D) do Sudeste em direção ao Norte e ao Sul do país.
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Questão 25

Questão 26

O gráfico abaixo mostra a evolução da população rural (que vive no campo) e urbana (que vive na cidade) no
Brasil de 1980 a 2010. Observando o gráfico com atenção, é possível concluir que:

A) cada vez mais pessoas vivem nas cidades, enquanto a população do campo diminui.
B) no Brasil, a maioria das pessoas ainda vive no campo, embora seja crescente o número de pessoas na cidade.
C) a população das cidades aumentou e a do campo também.
D) a população do campo diminuiu e a das cidades se manteve estável.

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14/06/2013.

Um grupo de alunos de uma escola municipal de Niterói calculou toda a chuva do ano letivo de 2011 – de março a
novembro – que eles mediram com o auxílio de pluviômetros caseiros, feitos de garrafa pet, para captar a água da
chuva. Com essas informações, montaram um pluviograma (gráfico de chuvas) e concluíram que o risco de
desastres relacionados a chuvas na cidade é maior em algumas épocas do ano do que em outras.

De acordo com os dados que esses alunos produziram, foi possível concluir que o risco de desastres
relacionados à chuva:

A) não existe, pois não chove muito em nenhuma época do ano letivo.
B) é maior no início e no final do ano letivo, quando chove mais, enquanto que no meio do ano é menor, pois o

clima é mais seco.
C) é maior no meio do ano letivo, nos meses de inverno, quando chove mais.
D) é o mesmo ao longo de todo o ano letivo, pois não há muita diferença entre os períodos secos e chuvosos.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Questão 27

Questão 28

Observe o desenho esquemático. Ele representa uma bacia hidrográfica onde o rio 1 é o rio principal e corre na
direção indicada pela seta. Ao longo do seu caminho, ele recebe as águas dos rios 2, 3 e 4, atravessa quatro
cidades, representadas pelos pontosA, B, C e D.
As cidades A, B, C e D se abastecem do rio 1 coletando e tratando a sua água para atender as suas populações.
Porém, todas as cidades também despejam o esgoto nesse rio, sem nenhum tratamento.

Sobre a qualidade da água nessas cidades é possível afirmar que:

A) a melhor é a da cidade D, pois recebe a água de todos os rios.
B) a pior é a da cidade D, pois o rio já passou por todas as outras cidades.
C) a pior é a da cidadeA, pois o rio ainda não passou por nenhuma cidade.
D) a melhor é a da cidade C, pois o rio passou apenas por duas cidades.

Fonte: Arquivo pessoal.

O Brasil é o país do mundo que mais utiliza agrotóxicos na produção agrícola.

Como consequência negativa do uso desses produtos nas lavouras, podemos citar:

A) Contaminação dos alimentos.
B) Eliminação de pragas.
C) Fertilização do solo.
D) Aumento da produtividade.

Disponível em: <http://www.sinpaf.org.br/wp-content/uploads/2013/04/Agrotoxico.jpg>. Acesso em 01/06/2013.
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Questão 29

Questão 30

O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa feita com uma turma de uma escola municipal de Niterói sobre o
destino do esgoto de suas residências.

Observando o gráfico com atenção, é possível afirmar que:

A) nenhuma residência lança o esgoto direto em rios ou valas.
B) mais da metade das residências está ligada à rede geral de esgoto.
C) muitas residências não estão ligadas à rede geral de esgoto.
D) a maioria das residências lança o esgoto em fossas.

Fonte: Questionário da amostra básica do Censo 2000.

O mapa mostra os biomas (regiões com mesmo tipo de clima e vegetação) do Brasil. São eles: Caatinga, Cerrado,
FlorestaAmazônica, MataAtlântica, Mata dasAraucárias, Pampas e Pantanal.

O bioma , que ocupava toda a faixa leste do litoral do Brasil e hoje é um dos mais devastados do país, é:

A) AMataAtlântica.
B) O Pantanal.
C) O Cerrado.
D) AFlorestaAmazônica.

Fonte: Arquivo pessoal.
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