
 

 

Caderno de Provas 
   

Edital Nº. 084/2021 – IFMA  
Data: 16/01/2022 

Horário: 13h30min às 16h30min 

   

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Use apenas caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

 Escreva abaixo o seu nome, sala e local da prova no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de Prova 
e preencher a Folha de Resposta. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Resposta ao fiscal. 

 O Caderno de Prova só poderá ser levado pelo candidato após decorrido 2h30min do início da prova. 

 Verifique se este Caderno de Prova contém 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, cada uma 
delas com 04 (quatro) alternativas. Se o mesmo estive incompleto, ou contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a 
leitura, solicite ao fiscal de sala para substitui-lo. 

 Na Folha de Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda mais de uma opção 
marcada ou sem marcação. 

 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Prova, a alternativa que julgar correta antes de transpor a opção escolhida 
para a Folha de Resposta 

 Ao receber a  Folha de Resposta, confira todos os dados constantes no cabeçalho, certificando-se de que, realmente, 
correspondem aos seus. Caso exista alguma falha, comunique ao fiscal de sala. 

 Assine a Folha de Resposta – verificar a localização do espaço para assinatura do candidato 

 Não será permitido o uso de material estranho à prova. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na Folha 
de Resposta, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Prova não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento da Folha de Resposta é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas desta prova estão apresentadas a seguir: 
 

Disciplina Número de questões 

Língua Portuguesa  15 questões 

Matemática  15 questões 
 

   
 

Nome do Candidato:                                                                                           Sala: 
 
 

Local de prova: 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia os textos 1 e 2 para responder às questões desta prova. 

 
TEXTO 1 

O que é a COP26 e por que está ocorrendo? 

A Terra está aquecendo por causa da emissão de combustíveis fósseis pela ação 

humana. Eventos climáticos 

extremos ligados às mudanças 

climáticas, como ondas de calor, 

alagamentos e incêndios 

florestais, estão se intensificando. 

A década passada foi a mais 

quente já registrada, e governos 

concordam que uma ação coletiva 

urgente é necessária. 

Para essa conferência, 200 

países deverão apresentar seus 

planos de corte de emissões até 

2030. Todos eles concordaram, 

em 2015, em promover mudanças 

para manter o aquecimento global 

"bem abaixo" de 2°C acima dos 

níveis pré-industriais – e tentar atingir 1,5°C – para evitar uma catástrofe climática. Isso é 

conhecido como Acordo de Paris e significa que os países têm que continuar fazendo cortes 

maiores nas emissões até chegar à neutralidade de carbono em 2050. Ou seja, as emissões 

que não podem ser evitadas por tecnologia limpa, em 2050, deverão ser soterradas com a 

tecnologia de captura e armazenamento de carbono ou absorvidas por plantas e solos. 
 

O que será decidido na COP26? 
 

A maioria dos países vai submeter seus planos de redução de emissões antes do início 

da conferência, portanto, será possível avaliar se o mundo está no caminho certo para 

alcançar a meta do Acordo de Paris. Mas, durante as duas semanas da COP 26, são 

esperados novos anúncios de medidas. A expectativa é que algumas sejam bem técnicas, 

incluindo regras que ainda são necessárias para implementar o Acordo de Paris, por 

exemplo. Porém, alguns outros anúncios podem incluir: 
 

• mudar mais rapidamente para o uso de carros elétricos; 

• acelerar a eliminação da energia a carvão; 

• cortar menos árvores; 

• proteger mais pessoas dos impactos das mudanças climáticas, financiando, por 

exemplo, sistemas costeiros de defesa contra eventos climáticos adversos. 
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Cerca de 25 mil pessoas são esperadas em Glasgow, incluindo líderes mundiais, 

negociadores e jornalistas. Milhares de ativistas e empresas também vão participar de 

eventos e realizar protestos. O grupo Extinction Rebellion, por exemplo, está exigindo o fim 

imediato do uso de combustíveis fósseis. No final da conferência, uma espécie de 

declaração é esperada. Cada país deverá assinar o documento e ele pode incluir 

compromissos específicos. 
 

O que é preciso para a COP26 ser um sucesso? 

 

Como país-sede, o Reino Unido possivelmente vai querer que todos os países apoiem 

um acordo OUSADO que garanta a meta de neutralidade de carbono até 2050, bem como 

uma redução significativa até 2030. O governo britânico também vai pressionar por 

compromissos específicos pelo fim da indústria de carvão, dos carros movidos a gasolina 

e diesel e pela proteção da natureza. Países em desenvolvimento vão pressionar por um 

grande pacote de financiamento para os próximos cinco anos, para ajudá-los a se adaptar 

ao aumento das temperaturas. 

Qualquer resultado que não contemple todos esses elementos será considerado 

insuficiente, porque simplesmente não há mais tempo a perder para manter viva a meta de 

1,5°C. No entanto, alguns cientistas acreditam que os líderes mundiais demoraram demais 

para tomar providências e que, independentemente do que seja acordado, a meta de 1,5°C 

não será atingida. 
 

Disponível em:  https://www.bbc.com/portuguese/geral-58924904. Acesso em: 06 nov 2021. Texto adaptado para fins 
pedagógicos. 

 

Texto 2 
 

 
 

Disponível em: https://2.bp.blogspot.com/-bfHLrW17iDg/U8gzqcmy-
dI/AAAAAAAAJms/dL4O_HROCfA/s1600/aquecimento-gobal-752434.jpg .Acesso em: 06 nov 2021. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-58924904
https://2.bp.blogspot.com/-bfHLrW17iDg/U8gzqcmy-dI/AAAAAAAAJms/dL4O_HROCfA/s1600/aquecimento-gobal-752434.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bfHLrW17iDg/U8gzqcmy-dI/AAAAAAAAJms/dL4O_HROCfA/s1600/aquecimento-gobal-752434.jpg
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01. No Texto 1, o gráfico apresentado cumpre o papel de 
 

A) apresentar as causas da mudança da temperatura abaixo e acima da média do planeta Terra no 
período entre 1951 e 1980. 

B) mostrar a evolução da temperatura média do planeta Terra com base na média da temperatura do 
período entre 1951 e 1980. 

C) apresentar uma pesquisa, na COP26, sobre o aquecimento do planeta Terra no período entre 1951 
e 1980. 

D) mostrar o aquecimento do planeta Terra a partir da temperatura abaixo e acima em 1951. 
 
 
02. De acordo com o Texto 1, 

 

A) a década passada é considerada como um período em que ainda não se observavam as mudanças 
climáticas. 

B) a próxima década, com o acordo ousado assumido por todos os países do planeta nesse evento, não 
terá mais mudanças climáticas. 

C) o Acordo de Paris, em 2015, instituiu um pacto entre todos os países que garantiu a meta de 1,5°C 
no prazo previsto para ser atingida. 

D) o Reino Unido espera contar com o apoio de todos os países para atingir a meta de neutralidade de 
carbono até 2050. 
 
 

Considere o trecho a seguir para responder à questão 03. 
 
 

 
A Terra ESTÁ AQUECENDO por causa da emissão de combustíveis fósseis pela ação humana. 

 

 
 
03. A expressão ESTÁ AQUECENDO indica que o processo de aquecimento da Terra 

 

A) estancou. 

B) aumenta. 

C) continua. 

D) diminuiu. 
 
 
04. Segundo o Texto 1, 

 

A) para evitar uma catástrofe climática, os países precisam manter o aquecimento global controlado e 
abaixo de 2°C. 

B) como anfitrião, o governo britânico não precisará assinar o acordo que garante a neutralidade do 
carbono até 2050. 

C) os eventos climáticos como ondas de calor, alagamentos e incêndios florestais vêm diminuindo depois 
do Acordo de Paris. 

D) os cientistas acreditam que os líderes mundiais estão tomando as providências a tempo de evitar o 
aquecimento do planeta. 
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Considere o trecho para responder às questões 05 a 07. 
 

 
A maioria dos países vai submeter seus planos de redução de emissões antes do início da 

conferência, PORTANTO, será possível avaliar se o mundo está no caminho certo para alcançar a meta 
do Acordo de Paris. 

 

 
05. O período se organiza sintaticamente por 

 

A) subordinação e coordenação com quatro orações. 

B) coordenação com cinco orações. 

C) coordenação e subordinação com cinco orações. 

D) subordinação com quatro orações. 
 
 
06. O termo linguístico PORTANTO apresenta ideia de 

 

A) adição. 

B) conclusão. 

C) explicação. 

D) adversidade. 
 
07. No trecho, há 

 

A) 10 substantivos e 5 artigos. 

B) 12 substantivos e 5 artigos. 

C) 12 substantivos e 7 artigos. 

D) 10 substantivos e 7 artigos. 
 
08. O termo linguístico OUSADO, destacado no Texto 1, mantendo-se o sentido original, pode ser substituído 

por 
 

A) audacioso. 

B) novo. 

C) perigoso. 

D) irreverente. 
 
Considere o trecho para responder às questões 09 e 10. 
 

 
Qualquer resultado que não contemple TODOS ESSES ELEMENTOS será considerado insuficiente, 

(1) porque simplesmente não há mais tempo a perder para manter viva a meta de 1,5°C. 
 

 
09. Considerando sua inserção no Texto 1, a expressão TODOS ESSES ELEMENTOS retoma os(as) 

 

A) medidas necessárias para a diminuição da emissão de carbono. 

B) países em desenvolvimento que precisam de financiamento. 

C) carros movidos a gasolina e a diesel e a proteção da natureza. 

D) compromissos do governo britânico pelo fim da indústria do carvão. 
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10. Observe a vírgula indicada com o número (1) no trecho citado. Assinale a opção que apresenta uma 

oração em que a vírgula foi usada pelo mesmo motivo por que foi usada no trecho citado. 
 

A) A Terra está ficando mais quente, pois a emissão de carbono aumentou no planeta. 

B) No final da conferência, uma espécie de declaração é esperada. 

C) Cerca de 25 mil pessoas são esperadas em Glasgow, incluindo líderes mundiais. 

D) Para essa conferência, 200 países deverão apresentar planos de corte de emissões até 2030.  
 
 
11. Quanto ao gênero textual, o Texto 1 configura-se como 

 

A) entrevista. 

B) editorial. 

C) notícia. 

D) reportagem. 
 
 
12. O Texto 2 focaliza o(a) 

 

A) desumanização da humanidade. 

B) avanço do aquecimento global. 

C) aquecimento das calotas polares. 

D) humanização dos povos primitivos. 
 
 
13. A personagem do Texto 2 remete à 

 

A) ingenuidade dos defensores do meio ambiente. 

B) ignorância da humanidade ao destruir o planeta. 

C) arrogância dos destruidores das florestas e dos mares. 

D) acomodação dos governos quanto ao aquecimento global. 
 
 
14. O propósito comunicativo dominante no Texto 2 é 

 

A) defender a ideia de que o planeta está no centro das preocupações da humanidade. 

B) refutar a ideia de que a Terra está em chamas por causa do descaso da humanidade. 

C) criticar o descaso da humanidade em relação às questões climáticas do planeta. 

D) reforçar o preconceito da humanidade em relação aos costumes dos povos primitivos. 
 
 
15. Os textos 1 e 2 apresentam em comum o predomínio do(a) 

 

A) registro informal. 

B) recorte temático. 

C) sentido conotativo. 

D) variedade regional. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MATEMÁTICA  
 
16. Analisando o gráfico da média de temperatura da terra acima e abaixo da média, apresentado no Texto 

1, e comparando a menor temperatura indicada no período 1800-1850 e a maior temperatura indicada 
após o ano 2000, verifica-se que, aproximadamente, houve 
 

A) uma variação de 1,5°C. 

B) uma variação de 3°C. 

C) uma variação de – 3°C. 

D) uma variação de – 1,5°C. 
 

17. Para acesso a um banco de dados com as temperaturas mundiais dos continentes nas últimas décadas, 
um técnico cadastrou a senha COP26. Um invasor para acertar essa senha, sabendo que o padrão dela 
é de três letras e dois números, nessa ordem e sem repetição, utilizando as letras do alfabeto e os 
algarismos de 0 a 9, teria que, no máximo, fazer um número de tentativas entre 
 
 

A) 1,3 e 1,4 milhões. 

B) 1,2 e 1,3 milhões. 

C) 1,5 e 1,6 milhões. 

D) 1,4 e 1,5 milhões. 
 
18. Como parte de um projeto sobre pesquisas climáticas, um grupo de 

professores e alunos de um Instituto Federal lançou ao espaço um balão 
meteorológico semelhante ao exibido na Figura 1. Considerando que esse 
balão fosse uma esfera maciça de volume 36π m³, o diâmetro desse balão 
seria de 
 

A) 6 m.  

B) 3 m. 

C) 9 m. 

D) 12 m. 
 
 
 
 
 
 
19. A reportagem intitulada “Degelo das calotas polares ocorre 6 vezes mais rápido que nos anos 90”, 

reproduzida no site Agência Brasil, em 12/03/2020, informa que “Entre 1992 e 2017, a Groenlândia e a 
Antártida perderam 6,4 mil milhões de toneladas de gelo, o que foi suficiente para elevar em 17,8 
milímetros (mm) o nível do mar.” (Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-
03/degelo-das-calotas-polares-ocorre-6-vezes-mais-rapido-que-nos-anos-90). Considerando que o 
aumento do nível do mar venha ocorrendo de forma constante desde o período informado e que nenhuma 
ação significativa tenha sido tomada para mudar esse cenário, até o final de 2021 o nível do mar terá, 
aproximadamente, um acréscimo de mais 

 

A) 2,14 mm. 

B) 3,56 mm. 

C) 1,42 mm. 

D) 2,85 mm. 
 

 
 
 

Figura 1  
Disponível em: https://www.cocen.unicamp.br/noticias/id/ 

259/pesquisadores-lancam-balao-meteorologico-na-unicamp 
(adaptado). 

https://www.cocen.unicamp.br/noticias/id/%20259/pesquisadores-lancam-balao-meteorologico-na-unicamp
https://www.cocen.unicamp.br/noticias/id/%20259/pesquisadores-lancam-balao-meteorologico-na-unicamp
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20. Considere que, na COP26 ocorrida em 2021, participaram exatamente 200 países e que, dentre esses, 
estão os 13 países da América do Sul. No ano de 2022, a COP27 acontecerá no Egito. Supondo que 
entre os países participantes da COP26 fosse realizado um sorteio para definir os países sede das 
edições COP28 e COP29, e sabendo que um mesmo país não poderia sediar os dois eventos, a 
probabilidade de os países sede dessas duas edições serem da América do Sul é obtido por meio do 
seguinte cálculo 

 

A) 
13

200
 ∙  

12

199
 . 

B) 
13

200
 ∙  

13

200
 . 

C) 
13

200
 ∙  

12

200
 . 

D) 
13

200
 ∙  

13

199
 . 

 
21. Para entender a opinão dos estudantes do IFMA sobre os fatores que influenciam as mudanças 

climáticas, um professor realizou uma pesquisa com 800 alunos. Os alunos poderiam escolher entre as 
opções: desmatamento (D), emissão de gases poluentes (E) e poluição das águas (P), podendo escolher 
mais de uma opção ou nenhuma delas. Foram obtidos os resultados conforme expresso no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Pesquisa sobre fatores que influenciam 
as mudanças climáticas 

Fator(es) Número de respostas 

D 360 

E 250 

P 285 

D e E 130 

D e P 25 

E e P 60 

D, E e P 10 

 
De acordo com os dados apresentados, o número de alunos entrevistados que não escolheu nenhum dos 
três fatores indicados na pesquisa foi 

 

A) 110. 

B) 95. 

C) 225. 

D) 320. 
 
22. Um dos caminhos para reduzirmos os impactos da ação humana sobre o 

clima é a utilização de formas de energias renováveis e limpas, como a 
energia fotovoltaica. Considere que um painel solar como o apresentado na 
Figura 2 é capaz de produzir 0,45 kw de energia e que um telhado de 
formato retangular com dimensões de 16 m de comprimento e 6 m de 
largura será preenchido com o maior número possível desses painéis, sem 
cortá-los. Sabendo que os painéis podem ser instalados na horizontal ou na 
vertical, e que não passarão dos limites do telhado, esse conjunto de painéis 
no telhado produziria uma quantidade de energia de 
 

A) 21,6 kw. 

B) 26,1 kw. 

C) 24,3 kw. 

D) 25,2 kw. 
 
 

1 m 

Disponível em: http://renlightenergy.com.br/painel-
solar-byd-335phk-36-policristalino-144-celulas-

335w-poli-half-cell-7284.html (adaptado). 

 

Figura 2 

1,65 m 

http://renlightenergy.com.br/painel-solar-byd-335phk-36-policristalino-144-celulas-335w-poli-half-cell-7284.html
http://renlightenergy.com.br/painel-solar-byd-335phk-36-policristalino-144-celulas-335w-poli-half-cell-7284.html
http://renlightenergy.com.br/painel-solar-byd-335phk-36-policristalino-144-celulas-335w-poli-half-cell-7284.html
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23. O lançamento de lixo próximo a um manancial faz com que a quantidade de poluição nesse ecossistema 

aumente, anualmente, de acordo com a função 𝑝(𝑡) = 𝑑. 𝑞𝑡, com d > 0, q > 0 e q ≠ 1. Nessa função, d 

representa a quantidade inicial de poluentes no manancial, q é o fator de crescimento e t é o tempo em 
anos. Nessas condições, a quantidade de anos que será necessário para que a quandidade de poluentes 
no manancial atinja um valor X pode ser calculado por 
 

A) 
𝑙𝑜𝑔(

𝑋

𝑑
)

log 𝑞
. 

B) 
𝑙𝑜𝑔(

𝑑

𝑋
)

log 𝑞
. 

C) 
log 𝑞

𝑙𝑜𝑔(
𝑋

𝑑
)
. 

D) 
log 𝑞

𝑙𝑜𝑔(
𝑑

𝑋
)
. 

 
24. A Figura 3 apresenta a imagem de um aerogerador cuja torre de sustentação mede 120 m de altura e 

cada pá da hélice mede 63 m de comprimento. O ponto H gira em torno do eixo central em sentido anti-
horário e a função f, que descreve a altura do ponto H em relação ao solo, em função do tempo t, é 
representada grafimente (sem escala), conforme  mostra a Figura 4. 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Considerando as informações dadas, a função f(t) que expressa a altura do ponto H (em metros), em 
relação ao solo, em função do tempo t (em radianos), é 

 

A) 𝑓(𝑡) = 183 + 120𝑠𝑒𝑛(𝑡). 

B) 𝑓(𝑡) = 120 + 63𝑐𝑜𝑠(𝑡). 

C) 𝑓(𝑡) = 120 + 63𝑠𝑒𝑛(𝑡). 

D) 𝑓(𝑡) = 183 + 120𝑐𝑜𝑠(𝑡). 
 
 
 
 

H 

Disponível em: https://www.ofitexto.com.br/comunitexto/projeto-
de-fundacoes-de-aerogeradores/ (adaptado). 

 

Figura 3 

183 m 

120 m 

f(t) 

t 

Figura 4 

https://www.ofitexto.com.br/comunitexto/projeto-de-fundacoes-de-aerogeradores/
https://www.ofitexto.com.br/comunitexto/projeto-de-fundacoes-de-aerogeradores/
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25. A redução da emissão de gases por veículos automotores movidos a combustíveis fósseis é um dos 
fatores que pode ajudar os países a atingirem as metas traçadas na COP26. Para fazer sua parte, um 
estudante passa a fazer seus percursos de bicicleta. No primeiro dia ele percorreu 6 km, no segundo dia 
percorreu 9 km e foi aumentando seus percursos nos dias seguintes, em progressão aritmética. Sendo 
assim, ao final do quinto dia o estudante teria percorrido ao todo 
 

A) 54 km. 

B) 63 km. 

C) 60 km. 

D) 57 km. 
 
 
26. A Figura 5 apresenta, em perspectiva, uma imagem do prédio da Reitoria do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando que o prédio da Reitoria do IFMA seja um paralelepípedo retângulo e que, no encontro de 
algumas de suas faces, foram traçadas as retas a, b, r, s e t, conforme a Figura 5, então, as retas  

 

A) a e s são paralelas. 

B) b e t são concorrentes. 

C) r e s são perpendiculares. 

D) r e t são reversas. 
 

 
27. Num determinado momento do dia, a variação de temperatura (em °C) em uma cidade  é  representada  

pela  função 𝑓(𝑡) =  −2𝑡2 + 8𝑡 + 4, com o tempo (t) em horas variando conforme 0 ≤ 𝑡 ≤ 4. Nessas 
condições, a variação máxima de temperatura atingida nesse dia foi de 
 

A) 4°C. 

B) 8°C. 

C) 12°C. 

D) 16°C. 
 

a 

b 

r s 

t 

Disponível em: https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/08/19/ifma-abre-inscricoes-
para-bolsas-parciais-de-estudos-em-nova-iorque.ghtml (adaptado). 

Figura 5 

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/08/19/ifma-abre-inscricoes-para-bolsas-parciais-de-estudos-em-nova-iorque.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/08/19/ifma-abre-inscricoes-para-bolsas-parciais-de-estudos-em-nova-iorque.ghtml
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28. Com a atual crise hídrica que assola muitas regiões do planeta, uma das soluções para o fornecimento 
de água potável para as populações é a dessalinização de água do mar. Suponha que uma empresa 
projeta fabricar dessalinizadores portáteis de baixo custo em três modelos para venda: M1, M2 e M3. 
Para fabricação desses modelos, são utilizados três conjuntos de peças: C1, C2 e C3, com custos e 
quantidades diferenciados. A matriz A apresenta, em reais, o custo de cada conjunto de peças e a matriz 
B fornece o número de conjuntos de peças necessários para montar cada um dos modelos que a empresa 
pretende comercializar. 

 
                                       𝐶1 𝐶2 𝐶3 

𝐴 = [
100
150
200

]
𝐶1
𝐶2
𝐶3

  𝐵 = [
3   2   2
4   3   2
5   4   3

]
𝑀1
𝑀2
𝑀3

 

 
O custo de fabricação de cada um dos modelos de dessalinizadores é representado pela matriz 

 

A) [
1000
1250
1700

] 

B) [1000 1250 1700] 

C) [
1900
1450
1100

] 

D) [1900 1450 1100] 

 
29. Para aproveitamento de espaço na instalação de usinas de energia fotovoltaicas, algumas instituições 

têm optado por instalar os painéis solares como cobertura de garagem para automóveis. A Figura 6 
apresenta a estrutura de uma garagem onde  a parte superior é formada por painéis solares. As colunas 
A, B e C, assim como o segmento DE, são perpendiculares ao solo e paralelos entre si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dadas as dimensões apresentadas, o comprimento EF da cobertura da garagem mede 

 

A) 10,0 m. 

B) 10,5 m. 

C) 11,0 m. 

D) 11,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

A B C 

1,6 m 2,8 m 3,6 m 

F 

E 

D 
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30. As mudanças climáticas que vêm assolando o planeta exigem da humanidade empreender esforços para 
evitar o desperdício de água potável. Suponha uma caixa d’água com volume de 4000 litros e que uma 
rachadura nessa caixa faça com que 2% de seu volume vaze a cada hora. Considerando que, no 
momento em que a rachadura surgiu, a caixa d’água estivesse totalmente cheia e que nenhuma outra 
quantidade de água tenha sido acrescentada, uma função que representa o volume (V), V ≥ 0, em litros, 
de água nessa caixa por hora (h) é 
 

A) 𝑉(ℎ) = 4000 − 2ℎ. 

B) 𝑉(ℎ) = 4000. 0,98ℎ. 

C) 𝑉(ℎ) = 4000. 0,02ℎ. 

D) 𝑉(ℎ) = 4000 − 98ℎ. 
 
 


