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MATEMÁTICA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

No atual mundo globalizado, a grande preocupação dos ambientalistas é a questão da poluição e destruição do
meio ambiente. No Brasil, cada pessoa produz, aproximadamente, 500 g de lixo doméstico por dia.

Se a população estimada da cidade Niterói é de 500.000 habitantes, qual é a notação científica do total diário do
lixo doméstico, em gramas, gerado por seus habitantes?

A) 2,5 x 10 g
B) 2,5 x 10 g
C) 2,5 x 10 g
D) 2,5 x 10 g

5

6

7

8

Questão 02

Um agricultor possui duas áreas de terra onde plantará soja e trigo. A razão entre a área menor e a área maior é
2/3. Se a área do terreno menor, onde plantará soja, é de 130 m², qual a medida da área do terreno maior onde o
trigo será plantado?

A) 192 m²
B) 193 m²
C) 195 m²
D) 196 m²

Questão 03

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) possui uma estrutura com linhas circulares e tem sua
cobertura com um diâmetro de 50 metros.

O valor, em metros, do perímetro da cobertura do MAC é:

A) 157 m
B) 265 m
C) 314 m
D) 962 m

wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Conteporânea_de_Niterói.
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Na primeira fase de um torneio de vôlei disputado por 14 seleções que jogam entre si em turno e returno, ou seja,
dois jogos entre cada duas seleções. O número total de jogos disputados nessa primeira fase do torneio é dado
pela expressão algébrica N = x²-x, onde x é o número de seleções e N é o número total de jogos disputados na
primeira fase.

Qual o número total de jogos disputados na primeira fase desse torneio?

A) 242
B) 212
C) 196
D) 182

Questão 04

Questão 05

Um inseto movimenta-se de modo muito peculiar: anda 1 m de D para A, gira 90°, anda 1m de A para B, gira 90° e
anda mais 1m de B para C. E, finalmente, retorna em linha reta de C para D como representado na figura abaixo.

Adistância, em centímetro, percorrida pelo inseto para retornar do ponto C até o ponto de partida em D, ou seja, a
medida do segmento é:

A) cm

B) cm

C) cm

D) cm

____

CD

2

3

5

7
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Questão 06

Um homem quer construir em um terreno quadrado de um loteamento, uma casa de 8 m por 10 m.Acasa ocupará
20% da área desse terreno.

Qual é a área total, em metros quadrados, do terreno no loteamento onde foi construída a casa?

A) 120 m
B) 320 m
C) 400 m
D) 440 m

2

2

2

2

Questão 07

Janaína está preparando brindes e distribuirá para os seus alunos na festa de encerramento do ano letivo. Ela
quer colocá-los em caixas, como a da figura abaixo.

Qual o valor, em centímetros quadrados, da área total da superfície de cada caixa?

A) 50 cm
B) 769 cm
C) 1.538 cm
D) 3.600 cm

2

2

2

2
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Questão 09

Lucas, Davi, Vitória e Tatiana concorreram para presidente da classe. Quando os resultados das eleições
chegaram, puderam apurar que Tatiana recebeu mais votos do que Vitória, Davi recebeu mais votos do que
Tatiana e Lucas recebeu menos votos do que Vitória. Quem foi eleito presidente da classe?

A) Davi.
B) Lucas.
C) Vitória.
D) Tatiana.

Em 2016, o maior evento esportivo do planeta terá lugar na América do Sul pela primeira vez na história. A cidade
do Rio de Janeiro terá o orgulho de sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2.500 a.C, os gregos já faziam homenagens aos
deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi somente em 776 a.C que ocorreram
pela primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação de atletas de várias cidades -
estado. Além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as
cidades que compunham a civilização grega. Desde os primeiros Jogos Olímpicos organizados até as
Olimpíadas 2016, terão passados quantos anos?

A) 776 anos.
B) 1.240 anos.
C) 2.016 anos.
D) 2.792 anos.

Questão 10

Questão 08

Um novo jogo de simulação em 3D foi instalado no clube de jogos do bairro. O valor a pagar é calculado
progressivamente de acordo com a tabela abaixo.

Pedro já havia jogado durante 3 horas, quando encontrou mais amigos e decidiu ficar e jogar por mais 2 horas.
Quanto Pedro pagará a mais, pelas 2 horas jogadas no final?

A) R$ 3,50
B) R$ 5,00
C) R$ 13,50
D) R$ 14,50

1ª hora 2 horas 3 horas 4 horas

R$ 3,50 R$ 6,00 R$ 8,50 R$ 11,00
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Questão 12

O desenho abaixo representa um elevador hidráulico, daqueles utilizados em postos de gasolina para levantar
automóveis.

Com relação ao equipamento foram feitas três afirmativas:

I. A pressão exercida no ponto do líquido que preenche o sistema se propaga para o líquido que se encontra
nos demais compartimentos.

II. Os pontos e se comunicam e sofrem a ação da força aplicada no ponto .
III. Apressão exercida no ponto não interfere no ponto .

Das alternativas abaixo está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I e III.
B) I e II.
C) III.
D) II e III.

A

A B A
A B

CIÊNCIAS

Questão 11

Identifique a alternativa abaixo que possui termos que indicam forças da natureza.

A) Massa – eletromagnetismo.
B) Magnetismo – peso.
C) Massa – peso.
D) Densidade – volume.

DIREÇÃO DO FLUXO
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Questão 14

Observe o experimento realizado por um aluno durante uma Feira de Ciências para representar a geração de
energia elétrica em uma usina hidrelétrica.

Com relação aos números 1 e 2, é correto afirmar que representam, respectivamente:

A) a turbina e o gerador.
B) a turbina e o reservatório.
C) o gerador e a comporta.
D) o reservatório e a turbina.

Questão 13

A Lebre convidou a Tartaruga para uma corrida! A tartaruga começou a treinar enquanto a lebre não fazia nada.
Chegou o dia da corrida.A lebre e a tartaruga colocaram-se nos seus lugares e, após o sinal, partiram.A tartaruga
estava a correr o mais rápido que conseguia, mas rapidamente foi ultrapassada pela lebre, que percebendo já
estar a uma longa distância da sua concorrente, deitou-se e dormiu. Enquanto a lebre dormia, não se dava conta
que a tartaruga ia se aproximar mais rapidamente da linha de chegada. Quando acordou, a lebre, horrorizada, viu
que a tartaruga estava muito perto da linha de chegada. Assim, a lebre começou a correr o mais depressa que
pôde, tentando, a todo o custo ultrapassar a tartaruga. Mas não conseguiu.

Afábula da lebre e da tartaruga nos evidencia que:

I. Avelocidade média da tartaruga foi superior a da lebre.
II. Atartaruga corre com maior velocidade do que a lebre.
III. A lebre é mais lenta do que a tartaruga.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) III.
B) II.
C) I.
D) I e III.
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Questão 15

No banheiro, observaram-se os objetos presentes na figura abaixo:

Aágua encontrada no reservatório e aquela que passa pelo cano representam, respectivamente, a energia:

A) potencial e mecânica.
B) mecânica e potencial.
C) potencial e cinética.
D) cinética e mecânica.

Disponível em http://www.jrrio.com.br/construcao/instalacoes/caixa-descarga-externa.html

1 2

Toda Copa América é a mesma ladainha: jogar em La Paz é “impossível”. Bem, não se trata de desculpa da
Seleção Brasileira: correr nos gramados da Bolívia é mesmo de tirar o fôlego. A maioria das reações provocadas
pela altitude no corpo é causada [...] pela falta de oxigênio no organismo. Em La Paz, a 3.600 metros de altitude, a
quantidade de oxigênio no ar é 36% menor que a em um estádio situado perto do nível do mar, como o Maracanã.

Com relação ao texto acima, é correto afirmar que:

A) quanto maior a altitude, maior é a pressão atmosférica. Por isso os jogadores têm mais dificuldade para
respirar.

B) o ar de La Paz exerce uma pressão atmosférica superior sobre o corpo dos jogadores do que o ar do
Maracanã.

C) em ambos os locais – Maracanã e La Paz –, os jogadores são submetidos à mesma pressão atmosférica,
apesar do volume de oxigênio ser inferior em La Paz.

D) em locais de grande altitude, o ar fica mais rarefeito e a pressão atmosférica diminui.

Disponível em: http://www.fisicaevestibular.xpg.com.br/futebol%20nas%20alturas.htm

Questão 16

Questão 17

Selecione o grupo de materiais, abaixo, necessário à geração de eletricidade para acender uma pequena
lâmpada.

A) placa de cobre; pedaço de carvão; limão e fiação.
B) fiação; placa de zinco; placa de chumbo e esmalte.
C) placa de chumbo; placa de cobre; sabão e fiação.
D) limão; placa de cobre; placa de zinco e fiação.
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Questão 20

O Super-Homem, personagem das histórias em quadrinhos, é proveniente do planeta Krypton cuja gravidade é
cerca de 7 vezes maior do que a gravidade da Terra (9,8 m/s²). Considerando que o personagem possui 70 Kg de
massa, qual seria o seu peso no planeta de origem?

A) 490 N
B) 686 N
C) 4.802 N
D) 2.401 N

Questão 18

As lâmpadas incandescentes são constituídas de um globo de vidro, no interior do qual são inseridos os gases
nitrogênio; argônio ou criptônio. Percorrendo o interior da lâmpada existe um pequeno filamento, que se torna
incandescente durante a passagem da corrente elétrica.

Com relação ao filamento, foram realizadas três afirmativas:

I. O filamento é de tungstênio, metal que só se funde quando submetido a elevadíssimas temperaturas.
II. O filamento se torna incandescente, porque é constituído por um metal, que se funde à medida que a corrente

elétrica o percorre.
III. O filamento é um excelente condutor de eletricidade, porque é constituído de cobre.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) II e III.
D) III.

O morcego emite ondas sonoras em frequências inaudíveis para o ser humano que, ao encontrar um obstáculo,
retornam e são captadas por seu ouvido especial. [...]. O morcego consegue medir a que distância está o objeto,
qual seu tamanho, velocidade e até detalhes de sua textura.

O fenômeno de captação do som emitido pelos morcegos é decorrente:

A) da refração do som no aparelho auditivo dos morcegos.
B) de um aparelho auditivo, que funciona como um biossonar.
C) do fenômeno de propagação do som no vácuo.
D) da propagação do som em linha reta.

Questão 19
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Questão 22

Apalavra DESTINATION (parágrafo 1) pode ser substituída por:

A) start.
B) attraction.
C) source.
D) business.

Após a leitura do texto e a observação da imagem acima, pode-se concluir que o texto apresenta:

A) informações turísticas sobre a cidade do Rio de Janeiro.
B) informações turísticas sobre a cidade de Niterói.
C) uma notícia trágica sobre a cidade de Niterói.
D) a descrição de apenas um ponto turístico da cidade de Niterói.

Questão 21

Only 13 kilometers separate Niterói from the “Marvelous
City” (Rio de Janeiro).Avisit would be justified only by the
beautiful view of the greatest sights of Rio de Janeiro.
However, Niterói is much more. The Contemporary Art
Museum (MAC), the Fort Complex, the famous Fish
Market, the Fashion Pole, diversified trade and excellent
gastronomy point Niterói as a tourist destination of
relevance in the national scenario.
Many indexes indicate Niterói as one of the best cities in
Brazil to live, work and invest. Betting on the productive
capacity of its residents, and its business potential, as in
the shipbuilding industry, Niterói has won an outstanding
space in the State of Rio de Janeiro and in the national
scenario.

Leia o texto abaixo e responda às questões 21 e 22.

LÍNGUA INGLESA
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Questão 23

O texto acima descreve uma descoberta para evitar tragédias com Tsunamis, que são eventos gerados a partir de
fortes maremotos.Aexpressão em inglês, presente no texto, que significa maremoto é:

A) walls of water.
B) satellite-based.
C) Earth Systems.
D) underwater earthquake.

Questão 24

Pode-se inferir que a palavra COULD (parágrafo 1) significa:

A) saberia.
B) deveria.
C) poderia.
D) falaria.

Questão 25

O verbo que completa corretamente a lacuna do texto é:

A) happens.
B) happened.
C) happening.
D) didn’t happen.

Leia o texto abaixo e responda às questões 23, 24 e 25.

The researchers say that GPS technology could provide vital extra minutes before a tsunami strikes.
Scientists say they have found a way to provide faster and more accurate early warning systems for tsunamis. A
German team says GPS satellite-based positioning could offer detailed information about the events within
minutes of an earthquake occurring. They believe the technology could have improved alerts issued when the
devastating tsunami hit Japan in 2011. The study is published in Natural Hazards and Earth Systems Sciences.
When an underwater earthquake _____________, with the power to generate a tsunami, every second counts.
The shifting tectonic plates can generate giant walls of water that can travel towards land in minutes, giving little
time to put evacuation plans into action.

GPS data could improve tsunami early warnings

By Rebecca Morelle Science reporter, BBC World Service
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Questão 26

Os alunos do 9° ano de uma escola pública estão participando de um projeto no qual eles devem se corresponder
em inglês via email.Apalavra ou expressão em inglês que eles poderiam utilizar ao iniciar seu texto para saudar o
colega é:

A) See you.
B) Bye.
C) Hi.
D) Thank you.

Leia o texto abaixo e responda às questões 27 e 28.

The Siberian Tiger is a subspecies of tiger that is critically endangered. An endangered species is a population of
organisms which is at risk of becoming extinct. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has
calculated the percentage of endangered species as 40 percent of all organisms.

IUCN Red List Endangered species

Under the IUCN Categories and Criteria, endangered species is between critically endangered and vulnerable.
• Extinct: Examples: Javan Tiger.
• Critically endangered: faces an extremely high risk of extinction in the immediate future. Examples: Mountain

Gorilla, Arakan Forest Turtle, Sumatran Rhinoceros, Leatherback Sea Turtle, Northern White Rhinoceros,
Philippine Eagle, Brown Spider Monkey, Black Rhinoceros, ChineseAlligator.

• Endangered: faces a very high risk of extinction in the near future. Examples: Dhole, Blue Whale, Asian
Elephant, Green Sea Turtle, Tiger, Stiller's Sea Lion, Philippine Eagle,Asiatic Lion, Grevy's Zebra.

• Vulnerable: faces a high risk of extinction in the medium-term. Examples: African Elephant, Lion, Indian
Rhinoceros, Great White Shark.

• Near threatened: may be considered threatened in the near future. Examples: Solitary Eagle, Southern White
Rhinoceros.

• Least concern: no immediate threat to the survival of the species. Examples: Giraffe, Common Bottlenose
Dolphin, Bald Eagle, Humpback Whale, Emperor Penguin,AmericanAlligator.

Endangered species
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Questão 27

Questão 28

De acordo com o texto acima, a porcentagem de espécies que correm risco de extinção, de acordo com a IUCN, é
de:

A) nenhuma espécie corre risco de extinção.
B) 20%
C) 30%
D) 40%

De acordo com o texto e seu assunto, qual a melhor tradução para o nome da instituição citada?

A) União Internacional para a Conservação da Natureza.
B) Conservação da União Internacional da Natureza.
C) ANatureza e a Conservação Internacional.
D) AConservação da Natureza para a União Internacional.
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Questão 29

Com base na tirinha acima, responda à pergunta. Qual a frase na tirinha que apresenta a forma de passado do
verbo TO GO?

A) “[…] you could say […]”
B) “[…] She went to parties.”
C) “[…] She doesn't go to parties anymore […]”
D) “[…] Anny used to be a partygoer.”

Questão 30

Observe a tirinha acima e responda. A palavra na frase “[…] you wanna hear the story […]” poderá ser
substituída, sem modificar o seu sentido, por:

A) mean.
B) have to.
C) could.
D) want to.

wanna


