
 
 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI 
VESTIBULINHO 2018 

BARUERI, 03 DE DEZEMBRO DE 2017 
NOME: Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 

CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULARES - CPV 
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 
1. Esta prova contém questões dos números 01 a 40, com 05 (cinco) alternativas cada uma, das quais 

somente uma é correta. 

2. Verifique se a numeração do caderno de questões é contínua e em caso de falta de alguma, solicite ao 

fiscal da prova a troca do caderno antes da realização da prova. 

3. Escreva seu nome e número de inscrição no espaço acima. 

4. Esta prova tem a duração de 04 (quatro) horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrido 01 

(uma) hora do início da prova. 

5. Você receberá o cartão de respostas que será utilizado para a correção da prova. Confira seu nome e 

assine no espaço reservado. 

6. Assinale a questão no cartão de respostas preenchendo totalmente à caneta (azul ou preta), o respectivo 

campo e cuidado para não ultrapassar o espaço reservado do mesmo. Não assinale as respostas com um 

“X”, pois, esta sinalização não será considerada válida. Não use lápis ou caneta vermelha, em hipótese 

alguma, para assinalar as respostas. 

7. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, que estiver em branco, ou 

apresentar qualquer sinal de rasura. Assinale apenas uma alternativa para cada questão. 

8. Não rasure e nem amasse seu cartão de respostas. Não escreva nada no cartão fora do campo reservado. 

9. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza. 

10. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal de prova, levante o braço e aguarde.  

11. Não solte o grampo deste caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova como rascunho.  

13. Devolver o caderno de questões ao término da prova. 

BOA PROVA! 

 
RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1-) ENEM – 1999 - Leia o que disse João Cabral de Melo 
Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus 
textos: 
"Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, 
contato denso; Falo somente do que falo: a vida seca, 
áspera e clara do sertão; Falo somente por quem falo: o 
homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e na 
míngua. Falo somente para quem falo: para os que 
precisam ser alertados para a situação da miséria no 
Nordeste." 
 
Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, 
a) A linguagem do texto não deve ter relação com o tema, 
e o autor deve ser imparcial para que seu texto seja lido. 
b) O escritor deve saber separar a linguagem do tema e a 
perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. 
c) A linguagem pode ser separada do tema, e o escritor 
deve ser o delator do fato social para todos os leitores. 
d) A linguagem está além do tema, e o fato social deve ser 
a proposta do escritor para convencer o leitor. 
e) A linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala do 
autor deve denunciar o fato social para determinados 
leitores. 
 
 
2) 

 

Conjunções coordenativas e subordinativas: As 
coordenativas ligam orações independentes, enquanto 
as subordinativas ligam orações dependentes. 
*A imagem que ilustra a questão é de autoria do 
cartunista Quino 
 

No quadrinho do cartunista Quino, encontramos a 
conjunção mas, que pode ser classificada como: 
 

a) Conjunção consecutiva. 
b) Conjunção aditiva. 
c) Conjunção adversativa. 
d) Conjunção alternativa. 
e) Conjunção conclusiva. 

3-) Sobre os adjetivos, é correto afirmar: 
 
a) Classe de palavras que se caracteriza por delimitar o 
substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados, 
aparência etc. 
b) Classe de palavra invariável que modifica o sentido do 
verbo, do adjetivo e do advérbio. 
c) Classe de palavra que vem antes do substantivo, 
indicando se ele é determinado ou indeterminado. 
d) Classe de palavra invariável que exprime estados 
emocionais. 
e) Conjuntos de verbos que, em uma determinada frase, 
desempenham valor de um único verbo. 
 
 
 
4-) Assinale a sequência correta em relação aos tipos de 
adjetivos e suas definições: 
 
I. Adjetivos formados por apenas um radical. 
II. Adjetivos formados por dois ou mais radicais. 
III. Adjetivos que não são derivados de outra palavra em 
língua portuguesa. 
IV. Adjetivos formados a partir de outros substantivos ou 
verbos. 
V. Adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do 
substantivo. 
 
( ) pátrios 
( ) primitivos 
( ) compostos 
( ) derivados 
( ) simples 
 
a) II, III, V, IV e I 
b) V, IV, III, III e I 
c) I, III, IV, II e V 
d) V, III, II, IV e I 
e) I, IV, III, II e III 
 
 
 
5-) Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e 
perdeu o início da reunião. 
As duas orações do período estão unidas pela conjunção 
“e”, que, nesse caso, além de indicar ideia de adição, 
também indica ideia de: 
 
a) condição. 
b) oposição. 
c) consequência. 
d) adversidade. 
e) comparação. 
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6-)Explique o motivo da utilização dos “porquês” neste 
trecho: 
“Estou cansada, porque trabalho o dia inteiro. Além 
disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o 
porquê.” 
 
a) Os dois porquês são utilizados aqui para trazer a 
explicação para o cansaço do sujeito e para o fato de não 
gostar de ir ao show ao vivo, um estando sem acento 
porque está no início da frase e o outro levando acento 
porque está no final da frase. 
b) A primeira forma indica a explicação para o sujeito 
estar cansado, tendo o valor de “pois”. A segunda é um 
substantivo, o qual indica que o sujeito não gosta de 
shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser 
substituído por “motivo”. 
c) A primeira forma indica motivo, tendo o valor de 
“pois”, não sendo acentuado porque não é um 
substantivo. A segunda também indica um motivo, não 
sendo substantivo e levando o acento apenas porque está 
no final da frase. 
d) A primeira forma indica causa, tendo o valor de “pois”, 
não estando acentuado porque é um substantivo e que 
está no início da frase. A segunda também indica causa, 
estando acentuado porque é um substantivo que está no 
final da frase. 
e) A primeira forma indica causa, tendo o valor de 
“porém”, não estando acentuado porque é um 
substantivo que está no início de frase. A segunda indica 
explicação, estando acentuado porque é um substantivo 
que está no final da frase. 
 
 
 
7-) ENEM 2009 - Se os tubarões fossem homens  
 
Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis 
com os peixes pequenos? Certamente, se os tubarões 
fossem homens, fariam construir resistentes gaiolas no 
mar para os peixes pequenos, com todo o tipo de 
alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que 
as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas 
as providências sanitárias. Naturalmente haveria também 
escolas nas gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam 
como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, 
por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes 
tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula 
principal seria, naturalmente, a formação moral dos 
peixinhos. A eles seria ensinado que o ato mais grandioso 
e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho e que 
todos deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo 
quando estes dissessem que cuidavam de sua felicidade 
futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria 
garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho 
que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria 

condecorado com uma pequena Ordem das Algas e 
receberia o título de herói. 

BRECHT, B. Histórias do Sr. Keuner. São Paulo: Ed. 34, 2006 
(adaptado). 

 
Como produção humana, a literatura veicula valores que 
nem sempre estão representados diretamente no texto, 
mas são transfigurados pela linguagem literária e podem 
até entrar em contradição com as convenções sociais e 
revelar o quanto a sociedade perverteu os valores 
humanos que ela própria criou. É o que ocorre na 
narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht 
mostrada. Por meio da hipótese apresentada, o autor 
 
a) demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora ao 
retratar, de modo positivo, as relações de 
opressão existentes na sociedade. 
b) revela a ação predatória do homem no mar, 
questionando a utilização dos recursos naturais pelo 
homem ocidental. 
c) defende que a força colonizadora e civilizatória do 
homem ocidental valorizou a organização das sociedades 
africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de 
organização cultural e social da sociedade moderna. 
d) evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo em 
que os mais fortes colaboram com os mais fracos, de 
modo a guiá-los na realização de tarefas. 
e) questiona o modo de organização das sociedades 
ocidentais capitalistas, que se desenvolveram 
fundamentadas nas relações de opressão em que os mais 
fortes exploram os mais fracos. 
 
 
8-) Assinale a alternativa que indique a definição correta 
de preposição: 
 
a) Preposição é a palavra invariável que liga duas outras 
palavras, estabelecendo entre elas determinadas 
relações de sentido e de dependência. 
b) Preposição é a palavra invariável que liga duas orações 
ou duas palavras de mesma função em uma oração. 
c) Preposição é a palavra ou conjunto de palavras que 
exprimem sentimentos, emoções e reações psicológicas. 
d) Preposição é a palavra cuja função principal é indicar o 
posicionamento, o lugar de um ser, relativamente à 
posição ocupada por uma das três pessoas gramaticais. 
e) Preposição é a palavra que exprime uma quantidade 
definida, exata de seres (pessoas, coisas etc.), ou a 
posição que um ser ocupa em determinada sequência. 
 
 
9-) “Todas as variedades linguísticas são estruturadas e 
correspondem a sistemas e subsistemas adequados às 
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a 
língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas 
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de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta 
das características das suas diversas modalidades 
regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por 
exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de 
um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua 
como modelo, como norma, como ideal linguístico de 
uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua 
função coercitiva sobre as outras variedades, com o que 
se torna uma ponderável força contrária à variação." 
Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. 
Adaptado. 

 
A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma 
língua é: 
a) sistema que não admite nenhum tipo de variação 
linguística, sob pena de empobrecimento do léxico. 
b) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é 
o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos 
falantes. 
c) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais 
uma alcança maior valor social e passa a ser considerada 
exemplar. 
d) A língua padrão deve ser preservada na modalidade 
oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um 
sistema linguístico. 
e) A língua padrão pode ser perfeitamente ignorada, pois 
o que conta é o desejo do falante. 
 
 
10-) Assinale a alternativa em que a palavra em destaque 
está empregada de forma CORRETA na frase 
considerando-se a norma padrão escrita.  
 
a) Frederico recebeu uma carta com as fotos anexa. 
b) Elas mesmas assumiram a culpa e pagaram o prejuízo. 
c) Os alunos mesmo disseram à professora que queriam 
ler mais um livro. 
d) Todos os formandos estavam quite com a mensalidade 
da formatura. 
e) O acidente foi grave. O motorista ficou com o braço e 
a perna quebradas. 
 
 
11-) Enem 2013 - Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o 

mesmo). Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao 
texto: 
 
a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da 
internet. 
b) cunho apelativo, pela predominância de imagens 
metafóricas. 
c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
e) originalidade, pela concisão da linguagem. 
 
 
12-) Assinale a alternativa cujas formas verbais 
preencham corretamente as lacunas das orações: 
I- ____________ - se estes apartamentos. (alugar - 
presente do indicativo). 
II- ____________ - se muitos carros este mês. (vender -
pretérito - perfeito do indicativo). 
III- ____________ - se de muitos voluntários para a 
campanha. (precisar - pretérito imperfeito do indicativo). 
IV- Todos os dias se ____________ as fechaduras das 
portas da escola. (consertar – pretérito imperfeito do 
indicativo). 
V- ____________ -se sempre pelas piores notícias. 
(esperar – pretérito perfeito do indicativo). 
 
a) alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou. 
b) aluga, vendeu, precisou, consertou, esperava. 
c) alugava, vendia, precisava, consertava, espera. 
d) alugam, venderam, precisou, consertavam, esperava. 
e) alugavam, venderão, precisariam, consertariam, 
esperavam. 
 
 
13-) Todas as frases contêm expressões coloquiais, isto é, 
que ocorrem na fala, mas recomenda-se que sejam 
evitadas na língua escrita formal, exceto:  
 
a) Lembro muito bem sim, mano, mas não tá querendo 
insinuar que o Corinthians é o culpado disso, certo? 
b) Ora pois, e não sabes que o pombal do outro lado da 
Ponta do Coral também está a entupir o sistema viário 
com muito carro? 
c) Cara, no Brasil os militares foram obrigados a tomar o 
poder e consequentemente a ditadura porque senão 
esses comunas teriam tomado conta do Brasil financiados 
pela URSS e hoje com certeza seríamos uma Cuba da vida! 
d) Em clínicas acolhedoras, vi os viciados aprendendo a se 
reconectar com seus sentimentos, depois de anos de 
trauma e de um silêncio forçado causado pelas drogas. 
e) Parça, não demora pra chegar não, porque os mano 
estão esperando... 
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14-) (Espm 2017) Assinale a opção em que há uma 
transgressão às normas de Concordância (nominal ou 
verbal): 
 
a) Já passava do meio-dia e meia, quando muitas 
competições já tinham sido iniciadas. 
b) Valor de bens de candidatos à Prefeitura da Capital 
superam o declarado à Justiça Eleitoral. 
c) Segundo a defesa, é necessário existência de crime de 
responsabilidade.  
d) Fizeram críticas meio exageradas ao desempenho da 
política externa.  
e) Após confrontos, uso de “burquíni”, mistura de burca 
com biquíni, é proibido em 12 cidades francesas. 
 

15-) Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do 
pronome relativo.  
 
a) Aquele era o homem do qual Miguel devia favores. 
b) Eis um homem de quem o caráter é excepcional. 
c) Refiro-me ao livro que está sobre a mesa. 
d) Aquele foi um momento onde eu tive grande alegria. 
e) As pessoas que falei são muito ricas. 
 

16-) (Fuvest 2015) Se o açúcar do Brasil o tem dado a 
conhecer a todos os reinos e províncias da Europa, o 
tabaco o tem feito muito afamado em todas as quatro 
partes do mundo, em as quais hoje tanto se deseja e com 
tantas diligências e por qualquer via se procura. Há pouco 
mais de cem anos que esta folha se começou a plantar e 
beneficiar na Bahia [...] e, desta sorte, uma folha antes 
desprezada e quase desconhecida tem dado e dá 
atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil e 
incríveis emolumentos aos Erários dos príncipes.  

ANTONIL André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e 
minas. São Paulo: EDUSP, 2007. Adaptado.  

 
O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, 
revela que 
 
a) o ciclo econômico do tabaco, que foi anterior ao do 
ouro, sucedeu o da cana-de-açúcar.  
b) todo o rendimento do tabaco, a exemplo do que 
ocorria com outros produtos, era direcionado à 
metrópole. 
c) não se pode exagerar quanto à lucratividade propiciada 
pela cana-de-açúcar, já que a do tabaco, desde seu início, 
era maior. 
d) os europeus, naquele ano, já conheciam plenamente o 
potencial econômico de suas colônias americanas. 
e) a economia colonial foi marcada pela simultaneidade 
de produtos, cuja lucratividade se relacionava com sua 
inserção em mercados internacionais. 
 

17-)Assinale a frase em que o(s) verbo(s) concorda(m) 
com o sujeito em pessoa e número.  
 
a) Assim que se concluiu a apuração dos votos, verificou-
se que 2 3  do eleitorado votaram em branco ou 

anularam o voto. 
b) Com toda certeza, algumas coisas erradas haviam, 
sobretudo diante de algumas indagações que se fazia 
diante dos resultados inesperados. 
c) Para diversas obras importantes em Santa Catarina 
destinou-se recursos no próximo orçamento, mas penso 
que os recursos não deve chegar a tempo de serem 
concluídas no até 2018. 
d) Não se faz mais brincadeiras como no meu tempo de 
guri; hoje em dia, o que mais se vê é crianças trancadas 
em casa brincando de videogame, acessando smartphone 
ou vendo TV. 
e) A Polícia Civil apreenderam 415,4 quilos de crack 
escondidos em uma casa na Avenida Salim Farah Maluf. 
 
 
 
18-)Assinale a alternativa que contém, na sequência, a 
forma correta da substituição da voz passiva analítica pela 
voz passiva pronominal e, ao mesmo tempo, a 
substituição dos termos destacados pelos pronomes 
oblíquos correspondentes. 
 
Era notada no olhar dela uma expressão feliz. 
Era vista no rosto dele a palidez da morte. 
São vistas no corpo dele as marcas das balas. 
Foi notado no rosto dele algo de estranho. 
Foi inserida na opinião dele um dado novo.  
 
a) Notou-se-lhe no olhar dela uma expressão feliz. 
b) Viu-se-lhe no rosto a palidez da morte. 
c) Vê-se no seu corpo as marcas das balas. 
d) Notou-se-lhe no rosto algo de estranho. 
e) Inseriu-se na sua opinião um dado novo. 
 
 
 
19-) (Espm2016)  Das manchetes de jornais abaixo, uma 
apresenta ambiguidade. Assinale-a:  
 
a) Juro de banco público já se iguala ao de banco privado. 
b) Objetos de neto de Chico Anysio que desapareceu são 
encontrados no Rio. 
c) Brasil estuda ajuda privada a refugiados da Síria.  
d) Estudo aponta que zika causa dano ao feto em 
qualquer fase da gravidez. 
e) Cientistas japoneses descobrem bactéria que devora 
garrafa PET. 
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20-) (Espm2016)  As frases abaixo apresentam 
ambiguidade, ou dupla leitura, exceto uma. Assinale-a: 
 
a) Paternidade: o desafio para os pais que cuidam dos 
filhos sozinhos. 
b) Ciências sem Fronteiras: verbas para estudantes 
atrasadas. 
c) Dilma afirma que Petrobras é maior que seus 
problemas. 
d) Deputados insatisfeitos passaram a criticar 
abertamente erros do governo. 
e) Mesmo sem revogar dogmas, Papa vira alvo dos 
conservadores. 

 
 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
21-) Uma faixa retangular de tecido deverá ser recortada 
em quadrados, todos de mesmo tamanho e sem deixar 
sobras. Esses quadrados deverão ter o maior tamanho 
(área) possível. Se as dimensões da faixa são 105𝑐𝑚 de 
largura por 700𝑐𝑚 de comprimento, o perímetro de cada 
quadrado, em centímetros, será: 
 
a) 28 
b) 60 
c) 100 
d) 140 
e) 280 
 
 
 
22-) A diferença entre os quadrados de dois números 
naturais é 21. Um dos possíveis valores da soma dos 
quadrados desses dois números é: 
 
a) 252 
b) 184 
c) 132 
d) 97 
e) 29 
 
 
23-) Um copo cheio de água pesa 325𝑔. Se jogarmos 
metade da água fora, seu peso cai para 180𝑔. O peso do 
copo vazio é: 
 
a) 20𝑔 
b) 25𝑔 
c) 35𝑔 
d) 40𝑔 
e) 45𝑔 
 
 

24-) Maria tem em sua bolsa R$ 15,60 em moedas de 10 
centavos e de 25 centavos. Dado que o número de 
moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas 
de 10 centavos, o total de moedas na bolsa é: 
 
a) 68 
b) 75 
c) 78 
d) 81 
e) 84 
 
 
 
 
 

25-) Se 𝟒𝟏𝟔 . 𝟓𝟐𝟓 =  𝜶 . 𝟏𝟎𝒏, com 1 ≤ 𝛼 < 10, então 𝒏 é 
igual a: 
 
a) 28 
b) 27 
c) 26 
d) 25 
e) 24 
 
 
 
26-) A figura indica três símbolos, dispostos em um 
quadrado de 3 linhas e 3 colunas, sendo que cada símbolo 
representa um número inteiro. Ao lado das linhas e 
colunas do quadrado, são indicadas as somas dos 
correspondentes números de cada linha ou coluna, 
algumas delas representadas pelas letras 𝑋, 𝑌 e 𝑍. 
 

 
 
Nas condições dadas. 𝑋 + 𝑌 + 𝑍 é igual a: 
 
a) 17  
b) 18 
c) 19 
d) 20  
e) 21  
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27-) √13 + √7 + √2 + √4  é igual a: 

 
a) 8 
b) 7 
c) 6 
d) 5 
e) 4 
 
 
 
28-) O quadrado da diferença entre o número natural x e 
3 é acrescido da soma de 11 e 𝑥. O resultado é, então, 
dividido pelo dobro de 𝑥, obtendo-se quociente 8 e resto 
20. A soma dos algarismos de 𝑥 é: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 8 
 
 
 
29-) O Sr. Reginaldo tem dois filhos, nascidos 
respectivamente em 1/1/2000 e 1/1/2004. Em 
testamento, ele estipulou que sua fortuna deve ser 
dividida entre os dois filhos, de tal forma que: 
(1) Os valores sejam proporcionais às idades; 
(2) o filho mais novo receba, pelo menos, 75% do valor 
que o mais velho receber. 
O primeiro dia no qual o testamento poderá ser cumprido 
é: 
 
a) 1/1/2013 
b) 1/1/2014 
c) 1/1/2015 
d) 1/1/2016 
e) 1/1/2017 
 
 
30-) Se os primeiros quatro termos de uma progressão 

aritmética são 𝑎, 𝑏, 5𝑎, 𝑑, então o quociente  
𝑑

𝑏
  é igual a: 

 

a) 
1

4
 

b) 
1

3
 

c) 2 

d) 
7

3
 

e) 5 

31-) Sendo 𝐴 = [
5 3

−2 1
4 1

] e 𝐵 = [
1 1
2 5
0 7

] , a matriz 𝑋 tal 

que 2𝑋– 𝐴 + 3𝐵 = 0, onde 0 é a matriz nula, é: 

a) [
1 0

−4 −7
2 −10

] 

b) [
1 0
4 −7
2 −10

] 

c) [
−1 0
4 −7
2 −10

] 

d) [
1 0

−4 7
2 −10

] 

e) [
−1 0
−4 7
2 −10

] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32-) Um grupo de estudantes resolveu fazer uma 
pesquisa sobre as preferências dos alunos quanto ao 
cardápio do Restaurante Universitário. Nove alunos 
optaram somente por carne de frango, 3 somente por 
peixe, 7 por carne bovina e frango, 9 por peixe e carne 
bovina e 4 pelos três tipos de carne. Considerando que 20 
alunos manifestaram-se vegetarianos, 36 não optaram 
por carne bovina e 42 não optaram por peixe, assinale a 
alternativa que apresenta o número de alunos 
entrevistados. 
 
a) 38 
b) 42 
c) 58 
d) 62 
e) 78 
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33-) Dadas às premissas: 
 
“Todos os corintianos são fanáticos”. 
“Existem fanáticos inteligentes”. 
Pode-se tirar a conclusão seguinte: 
 
a) Existem corintianos inteligentes. 
b) Todo corintiano é inteligente. 
c) Nenhum corintiano é inteligente. 
d) Todo inteligente é corintiano. 
e) Nada se pode concluir. 
 
 
34-) Na figura seguinte, temos: 

𝑃𝑄 // 𝐵𝐶, 𝑅𝑆 // 𝐴𝐵, 𝐴𝑅 = 2, 𝑅𝐷 = 3 e  𝑄𝐶 = 1. 

 

 
 
A medida do segmento de reta 𝐷𝑄 é: 
 
a) 0,75 
b) 1,25  
c) 1,3 
d) 1,5 
e) 2 
 
 
 
 
 
35-) Sabe-se  que  existem  números  reais  𝐴  e  𝑦,  sendo 
𝐴 > 0, tais que  𝑠𝑒𝑛 (𝑥) + 2. 𝑐𝑜𝑠(𝑥) =  𝐴. 𝑐𝑜𝑠(𝑥 − 𝑦) 
para todo 𝑥 real. O valor de 𝐴 é igual a: 
 

a) √2 

b) √3 

c)√5 

d) 2√2 

e) 2√3 
 
 
 
 
 
 
 
 

36-) As figuras apresentam dados referentes aos 
consumos de energia elétrica e de água relativo a cinco 
máquinas industriais de lavar roupas comercializadas no 
Brasil.  
 

 

 
 
A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e 
ambiental, é aquela que gasta, simultaneamente, menos 
energia e água. Com base nessas informações, conclui-se 
que, no conjunto pesquisado: 
 
a) a máquina que menos consome energia elétrica não é 
a que consome menos água. 
b) quanto mais a máquina de lavar roupa economiza 
água, mais ela consome energia elétrica. 
c) a quantidade de energia elétrica consumida pela 
máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à 
quantidade de água consumida por ela. 
d) a máquina I é ideal, de acordo com a definição 
apresentada. 
e) a máquina que mais consome energia elétrica não é a 
que consome mais água. 
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37-) Em uma urna contendo 2 bolas brancas, 1 bola preta, 
3 bolas cinzas, acrescenta-se 1 bola, que pode ser branca, 
preta ou cinza. Em seguida, retira-se dessa uma, sem 
reposição, um total de 5 bolas. Sabe-se que apenas 2 das 
bolas retiradas eram brancas e que não restaram bolas 
pretas na urna após a retirada. Em relação às bolas que 
restaram na uma, é correto afirmar que: 
 
a) ao menos uma é branca.  
b) ao menos uma é cinza.  
c) necessariamente uma é branca.  
d) exatamente uma é cinza.  
e) todas são cinzas. 
 
 
 
 
38-) No retângulo ABCD da figura abaixo, E é ponto médio 
de AD, e a medida de FB é igual a um terço da medida de 
AB. Sabendo-se que a área do quadrilátero AFCE é 7, 
então a área do retângulo ABCD é: 
 

 
 
a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 11 
e) 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39-) Observe a tabela: 
 

um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 

2 4 4 6 5 4 4 4 4  

 
De acordo com o padrão estabelecido, o espaço em 
branco na última coluna da tabela deve ser preenchido 
com o número: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 
 
 
 
40-) Lúcio faz o trajeto entre sua casa e seu local de 
trabalho caminhando, sempre a uma velocidade igual e 
constante. Neste percurso, ele gasta exatamente 20 
minutos. Em um determinado dia, em que haveria uma 
reunião importante, ele saiu de sua casa no preciso 
tempo para chegar ao trabalho 8 minutos antes do início 
da reunião. Ao passar em frente ao Cine Bristol, Lúcio 
deu-se conta de que se, daquele ponto, caminhasse de 
volta à sua casa e imediatamente reiniciasse a caminhada 
para o trabalho, sempre à mesma velocidade, chegaria 
atrasado à reunião em exatos 10 minutos. Sabendo que a 
distância entre o Cine Bristol e a casa de Lúcio é de 540 
metros, a distância da casa de Lúcio a seu local de 
trabalho é igual a: 
 
a) 1.200𝑚 
b) 1.128𝑚 
c) 1.080𝑚 
d) 1.000𝑚 
e)    760𝑚 
 
 



 

 

GABARITO VESTIBULINHO 2018 

CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULARES – CPV 
 
 

QUESTÃO GABARITO  QUESTÃO GABARITO 

1 E  21 D 

2 C  22 E 

3 A  23 C 

4 D  24 C 

5 C  25 B 

6 B  26 A 

7 E  27 E 

8 A  28 B 

9 C  29 D 

10 B  30 D 

11 D  31 A 

12 A  32 C 

13 D  33 E 

14 B  34 D 

15 C  35 C 

16 E  36 A 

17 A  37 B 

18 D  38 E 

19 B  39 B 

20 E  40 A 

 

 

 



 
 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI 
VESTIBULINHO 2018 

 

BARUERI, 03 DE DEZEMBRO DE 2017 
NOME: Nº DE INSCRIÇÃO 

      

 

INSTITUTO TÉCNICO DE BARUERI 
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 
 
1. Esta prova contém questões dos números 01 a 40, com 05 (cinco) alternativas cada uma, das quais 

somente uma é correta. 

2. Verifique se a numeração do caderno de questões é contínua e em caso de falta de alguma, solicite ao 
fiscal da prova a troca do caderno antes da realização da prova. 

3. Escreva seu nome e número de inscrição no espaço acima. 

4. Esta prova tem a duração de 04 (quatro) horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrido 01 
(uma) hora do início da prova. 

5. Você receberá o cartão de respostas que será utilizado para a correção da prova. Confira seu nome e 
assine no espaço reservado. 

6. Assinale a questão no cartão de respostas preenchendo totalmente à caneta (azul ou preta), o respectivo 
campo e cuidado para não ultrapassar o espaço reservado do mesmo. Não assinale as respostas com um 
“X”, pois, esta sinalização não será considerada válida. Não use lápis ou caneta vermelha, em hipótese 
alguma, para assinalar as respostas. 

7. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, que estiver em branco, ou 
apresentar qualquer sinal de rasura. Assinale apenas uma alternativa para cada questão. 

8. Não rasure e nem amasse seu cartão de respostas. Não escreva nada no cartão fora do campo reservado. 

9. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza. 

10. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal de prova, levante o braço e aguarde.  

11. Não solte o grampo deste caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova como rascunho.  

13. Devolver o caderno de questões ao término da prova. 

BOA PROVA! 
 
 

Respostas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Língua Portuguesa 
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 10 QUESTÕES: 
 

Diploma não é solução 
 

1Vou confessar um pecado: às vezes, faço maldades. 

Mas não faço por mal. Faço o que faziam os mestres zen com 

seus "koans". "Koans" eram rasteiras que os mestres 

passavam no pensamento dos discípulos. Eles sabiam que só 

se aprende o novo quando as certezas velhas caem. E 

acontece que eu gosto de passar rasteiras em certezas de 

jovens e de velhos... 

Pois o que eu faço é o seguinte. Lá estão os jovens 

nos semáforos, de cabeças raspadas e caras pintadas, na 

maior alegria, celebrando o fato de haverem passado no 

vestibular. Estão pedindo dinheiro para a festa! Eu paro o 

carro, abro a janela e na maior seriedade digo: "Não vou dar 

dinheiro. Mas vou dar um conselho. Sou professor emérito 

da Unicamp. 2O conselho é este: salvem-se enquanto é 

tempo!". 3Aí o sinal fica verde e eu continuo. 

"Mas que desmancha-prazeres você é!", vocês me 

dirão. É verdade. Desmancha-prazeres. Prazeres inocentes 

baseados no engano. Porque aquela alegria toda se deve 

precisamente a isto: eles estão enganados. 

Estão alegres porque acreditam que a universidade 

é a chave do mundo. 4Acabaram de chegar ao último 

patamar. 5As celebrações têm o mesmo sentido que os 

eventos iniciáticos – nas culturas ditas primitivas, 6as provas 

a que têm de se submeter os jovens que passaram pela 

puberdade. Passadas as provas e os seus sofrimentos, os 

jovens deixaram de ser crianças. Agora são adultos, com 

todos os seus direitos e deveres. Podem assentar-se na roda 

dos homens. Assim como os nossos jovens agora podem 

dizer: "Deixei o cursinho. Estou na universidade". 

Houve um tempo em que as celebrações eram 

justas. Isso foi há muito tempo, quando eu era jovem. 

Naqueles tempos, um diploma universitário era garantia de 

trabalho. Os pais se davam como prontos para morrer 

quando uma destas coisas acontecia: 1) a filha se casava. Isso 

garantia o seu sustento pelo resto da vida; 2) a filha tirava o 

diploma de normalista. Isso garantiria o seu sustento caso 

não casasse; 3) o filho entrava para o Banco do Brasil; 4) o 

filho tirava diploma. 

7O diploma era mais que garantia de emprego. Era 

um atestado de nobreza. Quem tirava diploma não precisava 

trabalhar com as mãos, 8como os mecânicos, pedreiros e 

carpinteiros, que tinham mãos rudes e sujas. 

Para provar para todo mundo que não trabalhavam 

com as mãos, os diplomados tratavam de pôr no dedo um 

anel com pedra colorida. Havia pedras para todas as 

profissões: médicos, advogados, músicos, engenheiros. Até 

os bispos tinham suas pedras. 

(Ah! Ia me esquecendo: os pais também se davam 

como prontos para morrer quando o filho entrava para o 

seminário para ser padre – aos 45 anos seria bispo – ou para 

o exército para ser oficial – aos 45 anos seria general.) 

Essa ilusão continua a morar na cabeça dos pais e é 

introduzida na cabeça dos filhos desde pequenos. 9Profissão 

honrosa é profissão que tem diploma universitário. 

Profissão rendosa é a que tem diploma universitário. Cria-se, 

então, a fantasia de que as únicas opções de profissão são 

aquelas oferecidas pelas universidades. 

Quando se pergunta a um jovem "O que é que você 

vai fazer?", o sentido dessa pergunta é "Quando você for 

preencher os formulários do vestibular, qual das opções 

oferecidas você vai escolher?". E as opções não oferecidas? 

Haverá alternativas de trabalho que não se encontram nos 

formulários de vestibular? 

Como todos os pais querem que seus filhos entrem 

na universidade e (quase) todos os jovens querem entrar na 

universidade, 10configura-se um mercado imenso, mas 

imenso mesmo, de pessoas desejosas de diplomas e prontas 

a pagar o preço. Enquanto houver jovens que não passam 

nos vestibulares das universidades do Estado, haverá 

mercado para a criação de universidades particulares. É um 

bom negócio. 

11Alegria na entrada. Tristeza ao sair. Forma-se, 

então, a multidão de jovens com diploma na mão, mas que 

não conseguem arranjar emprego. Por uma razão aritmética: 

o número de diplomados é muitas vezes maior que o número 

de empregos. 

Já sugeri que os jovens que entram na universidade 

deveriam aprender, junto com o curso "nobre" que 

frequentam, um ofício: marceneiro, mecânico, cozinheiro, 

jardineiro, técnico de computador, eletricista, encanador, 

descupinizador, motorista de trator... O rol de ofícios 

possíveis é imenso. Pena que, nas escolas, as crianças e os 

jovens não sejam informados sobre essas alternativas, por 

vezes mais felizes e mais rendosas. 

12Tive um amigo professor que foi guindado, contra 

a sua vontade, à posição de reitor de um grande colégio 

americano no interior de Minas. Ele odiava essa posição 

porque era obrigado a fazer discursos. 13E ele tremia de 

medo de fazer discursos. Um dia ele desapareceu sem 

explicações. Voltou com a família para o seu país, os Estados 

Unidos. Tempos depois, encontrei um amigo comum e 

perguntei: "Como vai o Fulano?". Respondeu-me: 

"Felicíssimo. 14É motorista de um caminhão gigantesco que 

cruza o país!". 
 

(Rubem Alves. Diploma não é solução, Folha de S. Paulo, 25/05/2004.) 
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1) De acordo com o autor,  

a) a escolha certa do curso universitário é a garantia de 

sucesso profissional.  

b) é aconselhável que o universitário concilie o curso 

superior com uma formação alternativa.  

c) é imprescindível mais de uma formação universitária 

como garantia de futuro bem sucedido.  

d) é recomendável que as universidades ofereçam cursos 

para formação de trabalhadores manuais.  

e) o diploma universitário, aliado a cursos de curta duração, 

possibilita o amadurecimento do jovem. 

 

2) De acordo com o texto, uma expectativa da sociedade 

brasileira que ainda se mantém é:  

a) a carreira sacerdotal como forma de ascensão social.  

b) a carreira militar como garantia de rápida progressão 

profissional.  

c) o casamento como garantia de segurança econômica para 

as mulheres.  

d) a aprovação em concurso público como garantia de 

sucesso profissional.  

e) o diploma universitário como garantia de emprego e 

reconhecimento social.  

 

3) O autor mostra-se: 

a) contrário à realização dos vestibulares atuais.  

b) otimista quanto à realidade educacional brasileira.  

c) simpático às atividades informais não assalariadas.  

d) realista quanto à oferta limitada de emprego para os 

diplomados.  

e) contrário aos critérios de seleção de instituições privadas 

de ensino. 

 

4) Assinale a opção que NÃO sustenta a tese do autor.  

a) Há profissionais diplomados sem emprego.  

b) Há diplomados descontentes com a carreira que 

escolheram.  

c) As melhores opções de carreira são as oferecidas pelas 

universidades.  

d) Existem ofícios mais rentáveis que algumas carreiras de 

nível superior.  

e) Há quem tenha trocado a profissão em que se diplomou 

por outro ofício. 

5) No trecho “Até os bispos tinham suas pedras.”, a palavra 

sublinhada expressa ideia de:  

a) inclusão.  

b) tempo.  

c) modo.  

d) quantidade.  

e) qualidade. 

 

6) Considere a frase seguinte no seu contexto: “Essa ilusão 

continua a morar na cabeça dos pais”. O trecho sublinhado 

diz respeito à: 

a) formação universitária.  

b) escolha profissional.  

c) estabilidade financeira.  

d) conquista de um emprego público.  

e) obtenção de status social. 

 

7) Assinale a opção que apresenta características de 

coloquialidade, ou seja, de linguagem informal. 

a) Vou confessar um pecado: às vezes, faço maldades. 

(referência 1)  

b) O conselho é este: salvem-se enquanto é tempo! 

(referência 2)  

c) Aí o sinal fica verde e eu continuo. (referência 3)  

d) Acabaram de chegar ao último patamar. (referência 4)  

e) O diploma era mais que garantia de emprego. (referência 7)  

 

8) Releia o trecho: “Eles sabiam que só se aprende o novo 

quando as certezas velhas caem.” Ao acrescentar um artigo 

antes do adjetivo, ocorre mudança de classe gramatical da 

palavra novo, transformando-a em um: 

a) pronome 

b) substantivo 

c) advérbio 

d) interjeição 

e) verbo 

 

9) “11Alegria na entrada. Tristeza ao sair. ” Podemos afirmar 

que existe nessa frase, de forma mais evidente, a seguinte 

figura de linguagem: 

a) metonímia 

b) sinestesia 

c) polissíndeto 

d) hipérbole 

e) antítese 
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10) Assinale a alternativa em que NÃO podemos substituir 

a palavra destacada na frase por aquela que está entre 

parênteses sem prejuízo das regras gramaticais. 

a) Mas não faço por mal. (Porém) 

b) Haverá alternativas de trabalho que não se encontram 

nos formulários de vestibular? (Existirão) 

c) Estão alegres porque acreditam que a universidade é a 

chave do mundo. (por quê) 

d) Profissão rendosa é a que tem diploma universitário. 

(possui) 

e) Lá estão os jovens nos semáforos, de cabeças raspadas e 

caras pintadas, na maior alegria, celebrando o fato de 

haverem passado no vestibular. (terem) 

 

 
LEIA A TIRINHA A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 

11 E 12. 

 

 

https://oceudodia.wordpress.com/2011/09/05/voce-pensa-no-futuro/ 

 

11) No primeiro quadrinho, o nome Linus aparece separado 

do restante da oração por meio de uma vírgula. Assinale a 

alternativa que traz a justificativa correta. 

a) Linus é um vocativo, portanto deve ser separado por 

vírgula do restante da oração. 

b) Porque a oração é interrogativa. 

c) Para indicar o locutor da frase. 

d) Para chamar a atenção da personagem e fazer com que ela 

responda ao que foi perguntado. 

e) Porque Linus é nome de pessoa, ou seja, um substantivo 

próprio que sempre deve estar separado por vírgulas. 

 

12) As palavras sempre (1º quadrinho) e 

escandalosamente (4º quadrinho) pertencem à mesma 

classe de palavras e são: 

a) substantivos 

b) adjetivos 

c) advérbios 

d) verbos 

e) conjunções 

 
 
LEIA OS TEXTOS A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS 

QUESTÕES 13 E 14. 

 
Texto 1 
 
“Passar a faca no pescoço: era isso o que faziam com os 

cágados que vinham no anzol. Não era só um meio de se 

livrar deles; era também uma espécie de vingança, por causa 

das iscas que os cágados comiam. Ali já havia dois – os cascos 

para um lado e as cabeças para outro. Tinham algo de 

patético aquelas cabecinhas cortadas, ele observou. Ainda 

bem que não pegara nenhum cágado. Se pegasse, não sabia 

o que faria”. 

(Fragmento do conto “Bichinho engraçado”. In: Sete Histórias. VILELA, 
Luiz.) 

 
Texto 2 
 

 

http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2015/07/quest

oes-de-acentuacao-vestibular-e-enem.html 

 

13) O trecho do conto “Bichinho engraçado” introduz o 

conflito do qual decorrem os demais eventos da narrativa. O 

que gera esse conflito é o fato de a personagem  

a) preocupar-se em agradar os companheiros de pesca.  

b) estar ansioso para cortar a cabeça de um cágado.  

c) ser inexperiente em grandes pescarias por viver na 

cidade. 

d) recusar-se a matar o animal sem necessidade.  

e) por saber exatamente como cortar a cabeça dos bichos. 
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14) A tirinha faz uma brincadeira com a questão da 

acentuação das palavras que, muitas vezes, é desprezada 

pelos estudantes, mas ainda muito importante para a 

compreensão de textos. Assinale a alternativa em que todas 

as palavras em negrito devem ser acentuadas graficamente. 

a) Atraves de uma lei municipal, varias pessoas recebem 

ingressos gratis para o cinema.    

b) É dificil correr atras do prejuizo sozinho.    

c) Aqui, em Foz do Iguaçu, a dengue esta sendo um grande 

problema de saude publica.    

d) O bisneto riscou os papeizinhos com o lapis.    

e) O padrão economico do juiz é elevado.    

 

 

 

LEIA A SEGUINTE ESTROFE: 

Iscute o que tô dizendo, 

Seu dotô, seu coroné: 

De fome tão padecendo 

Meus fio e minha muié. 

Sem briga, questão nem guerra, 

Meça desta grande terra 

Umas tarefa pra eu! 

Tenha pena do agregado 

Não me dêxe deserdado 

PATATIVA DO ASSARÉ. A terra é naturá. In: Cordéis e outros poemas. 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2008 (fragmento). 

 

 

15) A partir da análise da linguagem utilizada no poema, 

infere-se que o eu lírico revela-se como falante de uma 

variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo 

social, é identificado como um falante  

a) escolarizado proveniente de uma metrópole.    

b) sertanejo morador de uma área rural.    

c) idoso que habita uma comunidade urbana.    

d) escolarizado que habita uma comunidade do interior do 

país.    

e) estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do 

país.    

 

16) Uma das marcas da linguagem formal é o uso correto dos 

pronomes relativos. Lendo com atenção as orações abaixo, 

assinale a opção que preencha, sequencialmente, as lacunas, 

de forma correta: 

1. Este é o livro … me referi. 

2. As provas … faço referência, explicá-las-ei mais tarde. 

3. O revólver … matou o vizinho foi encontrado no jardim. 

4. Vi ontem, na praia, um amigo de infância, … nome não me 

lembro. 

5. Gostamos de rever a casa … vivemos nossa infância. 

 

a) ao qual, das quais, com cujo, do qual, em que 

b) que, de que, com que, a que, na qual 

c) de cujo, as quais, o qual, de que o, em cuja 

d) a que, às quais, com o qual, de cujo, na qual 

e) que, cujas, às quais, que, do qual 

 

 

17) Analise cada proposição abaixo, no seu todo, e assinale 

a opção correta, quanto ao que se afirma sobre a pontuação: 

1. Conclamo-vos, mulheres, a reivindicarem seus direitos! 

(as vírgulas estão corretas, porque indicam o destaque do 

vocativo) 

2. O sinal, já abrira; os carros, porém, continuavam parados. 

(a vírgula depois de “sinal” está correta, porque separa o 

sujeito do verbo) 

3. Querem trabalho? Ofereço opções: auxiliar de escritório, 

agente de portaria, técnico em informática. Inscrevam-se já! 

Os salários são bons; oferecem-se vantagens. (todos os tipos 

de pontuação estão corretamente empregados) 

4. Como estudante, mostrou-se sempre dedicado; como 

profissional, soube fazer bom uso de tudo que aprendeu. (o 

ponto-e-vírgula está corretamente empregado, pois indica 

uma separação entre duas situações distintas, mas 

aproxima-as, pela identidade do sujeito) 

a) Estão corretas somente as proposições 2, 3 e 4 

b) Estão corretas somente as proposições  3 e 4 

c) Estão corretas somente as proposições 2 e 4 

d) Estão corretas somente as proposições 1 e 2. 

e) Estão corretas somente as proposições 1, 3 e 4 
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LEIA O POEMA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 18 E 19. 

 

Cem anos depois 

Vamos passear na floresta 

Enquanto D. Pedro não vem. 

D. Pedro é um rei filósofo, 

Que não faz mal a ninguém. 

 

Vamos sair a cavalo, 

Pacíficos, desarmados: 

A ordem acima de tudo. 

Como convém a um soldado. 

 

Vamos fazer a República, 

Sem barulho, sem litígio, 

Sem nenhuma guilhotina, 

Sem qualquer barrete frígio. 

 

Vamos, com farda de gala, 

Proclamar os tempos novos, 

Mas cautelosos, furtivos, 

Para não acordar o povo. 

(José Paulo Paes, Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 2008, p.43.) 

 
18) O tom irônico do poema em relação à história do Brasil 

põe em evidência: 

a) o modo como a democracia surge no Brasil por 

interferência do Imperador.    

b) a maneira despótica como os republicanos trataram os 

símbolos nacionais.    

c) a postura trágica que sempre caracterizou os governantes 

do Brasil.    

d) a forma astuciosa como ocorreram os movimentos 

políticos no Brasil.    

e) o modo como a república foi proclamada, por meio de uma 

guerra sangrenta. 

 
19) O poema lido mantém diálogo com um texto bastante 

conhecido, uma cantiga popular: “Vamos passear na floresta, 

enquanto seu lobo não vem...” Esse recurso, de um texto citar 

e dialogar com outro texto, chama-se: 

a) linguagem poética 

b) intertextualidade 

c) mensagem referencial 

d) função fática 

e) desinência modo-temporal 

LEIA O TEXTO A SEGUIR: 

 

Guardião da brasilidade na América  

 

Na primeira vez em que esteve no Brasil, o 

historiador Thomas Cohen não estava entendendo nada. 

Logo ao chegar, tinha um encontro com um renomado 

professor da história da Universidade de São Paulo. O 

professor chegou uma hora e meia atrasado e anunciou que 

precisava viajar em seguida. 2Convidou o jovem Cohen, 

então com 25 anos, para acompanhá-lo à cidade de Franca, 

onde passaria o fim de semana dando palestras. Cohen 

pensou que o professor fizera o convite apenas para 

compensá-lo pelo desencontro e, polidamente, recusou. 1“Só 

depois descobri que os brasileiros são assim mesmo, 

disponíveis, espontâneos”, diz. 3Cohen acabou encantando-

se com a informalidade dos intelectuais brasileiros, e hoje, 

passados trinta anos, entende muito do Brasil. Já visitou o 

país dezenas de vezes, é fluente em português, especialista 

na obra do padre Antônio Vieira (1608-1697) e guardião de 

uma preciosidade: a única biblioteca dedicada 

exclusivamente às coisas do Brasil e de Portugal em solo 

americano — a The Oliveira Lima Library. [...]  

Andre Petry. Revista Veja São Paulo Abril. Edição 2317. Ano 

46. N° 16. 17 de abril de 2013, p. 93.   

 

 

20) Em “Convidou o jovem Cohen, então com 25 anos, para 

acompanhá-lo à cidade de Franca, onde passaria o fim de 

semana dando palestras” (ref. 2), pode-se afirmar que:   

a) O uso do pronome (lo) indica uma referência ao 

historiador, que também vai para a cidade de Franca.     

b) Em “acompanhá-lo”, o pronome utilizado faz referência ao 

jovem Cohen, que viajará com o palestrante.     

c) O sentido do enunciado é construído devido ao emprego 

do pronome (lo) que faz referência ao convite feito pelo 

professor.     

d) O pronome oblíquo (lo) foi usado para se referir ao 

convidado do intelectual brasileiro.    

e) O pronome oblíquo em “acompanhá-lo” substitui o termo 

“professor” sem alterar o sentido do texto.     
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Matemática 

 

21) Em uma enquete no centro olímpico, foram 

entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300 praticam 

natação, 250 praticam atletismo e 200 praticam esgrima. 

Além disso, 70 atletas praticam natação e atletismo, 65 

praticam natação e esgrima e 105 praticam atletismo e 

esgrima, 40 praticam os três esportes e 150 não praticam 

nenhum dos três esportes citados. Nessas condições, o 

número de atletas entrevistados foi: 

a) 1180 

b) 1030 

c) 900 

d) 800 

e) 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) A Lógica estuda a valorização das sentenças e suas 

relações, e muitas vezes usa a simbologia dos conjuntos para 

expressar essa linguagem. Por exemplo: sejam o conjunto 

dos jogadores de futebol e o conjunto dos atletas, denotados 

por F e A respectivamente. A sentença lógica “TODO 

JOGADOR DE FUTEBOL É ATLETA” significa que para 

qualquer elemento 𝑥 ∈ 𝐹 tem-se também que 𝑥 ∈ 𝐴. 

Representamos simbolicamente por 𝐹 ⊂ 𝐴, ou seja, o 

conjunto F está contido no conjunto A. 

Posto isto, a simbologia 𝐹 ⊄ 𝐴 expressa corretamente pela 

lógica que: 

a) nenhum jogador de futebol é atleta. 

b) todo atleta é jogador de futebol. 

c) existe jogador de futebol que é atleta. 

d) existe jogador de futebol que não é atleta. 

e) existe atleta que não é jogador de futebol. 

 

 

 
 

23) Para encher um reservatório de água, estão conectadas 

a ele duas torneiras com vazões diferentes. A primeira 

torneira enche esse reservatório em 15 horas e, a segunda, 

em 10 horas. Qual fração, em relação à capacidade total do 

reservatório, representaria a quantidade de água eliminada 

pelas torneiras se elas ficassem abertas ao mesmo tempo, 

durante 2 horas? 

a) 
1

3
 

b) 
2

25
 

c) 
1

150
 

d) 
1

6
 

e) 
2

15
 

 

 

 

 

 

24) Numa turma de 𝑥 alunos, 
2

3
 são atletas e suas 

preferências por modalidades esportivas estão expressas no 

gráfico abaixo. 

 

Considerando que nenhum desses alunos pratica mais de um 

esporte, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em V 

(verdadeira) ou F (falsa). 

(     ) Metade dos atletas gosta de vôlei ou de basquete. 

(     ) 40% dos atletas preferem futebol. 

(     ) O número de alunos desta turma é menor que 25 

Tem-se a sequência correta em: 

a) F – F – F 

b) F – V – F 

c) F – V – V 

d) V – F – V 

e) V – V – V 
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25) Dados  a e  b pertencentes ao intervalo  (0, 1) e 𝑎 < 𝑏, 

então o valor do produto  a.b  é: 

a) maior que zero e menor que a 

b) maior que 1 

c) maior que a e menor que b 

d) maior que b e menor que 1 

e) menor que zero 

 

26) No Exame de Seleção 2018 para Cursos Subsequentes do 

ITB, são ofertadas 135 vagas para o Curso de Segurança do 

Trabalho, 45 para Eletroeletrônica, 135 para Administração 

e 45 para Química. Qual a probabilidade de que o primeiro 

aluno a se matricular em 2018 seja do Curso de Química? 

a) 
1

8
 

b) 
3

8
 

c) 
5

8
  

d) 
7

8
 

e) 
1

2
 

 

 

27) Uma  empresa  foi  fazer  uma  pesquisa  para  comprar 

uma    câmara    fria.    Quatro    preços    foram     levantados: 

R$ 26.000,00, R$ 25.000,00, R$ 24.000,00 e R$ 21.000,00. A 

média de preços encontrados na pesquisa é: 

a) R$ 26.000,00 

b) R$ 25.000,00 

c) R$ 24.500,00 

d) R$ 24.000,00 

e) R$ 22.000,00 

 

 

28) Equação biquadrada é uma equação escrita da seguinte 

forma geral: 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 = 0. Para encontrarmos as suas 

raízes, é preciso transformá-las em uma equação do segundo 

grau. Portanto a soma das raízes da equação biquadrada 

𝑥4 − 10𝑥2 + 9 = 0 é: 

a) −10 

b) 0 

c) 2 

d) 9 

e) 8 

29) O gráfico a seguir apresenta o desempenho de uma 

turma do nono ano de certa escola na primeira prova de 

Matemática de 2016. 

 

Nota Classificação 

De 0,0 a 4,9 Ruim 

De 5,0 a 6,9 Regular 

De 7,0 a 8,4 Bom 

De 8,5 a 10,0 Ótimo 

 

Esse gráfico foi construído a partir das notas, de zero a dez, 

dos quarenta alunos da turma baseada no padrão 

apresentado na tabela. 

Sabe-se que 

- no dia da referida avaliação, nenhum aluno faltou; 

- a média estipulada pela escola é 7,0; 

- alunos com nota abaixo de 5,0 devem fazer recuperação. 

Podemos afirmar que: 

a) 20 alunos devem fazer recuperação. 

b) 18 alunos tiraram nota abaixo da média. 

c) 36 alunos não precisam fazer recuperação. 

d) 24 alunos tiraram nota maior ou igual à média. 

e) 25 alunos tiraram menor que a média. 

 

 

 

 

 

 

 
30) Um cliente foi ao caixa do banco do qual é correntista e 

sacou R$ 580,00. Sabendo-se que a pessoa recebeu toda a 

quantia em 47 notas e que eram apenas notas de R$ 5,00 e 

de R$ 20,00, é CORRETO afirmar que a pessoa recebeu: 

a) 25 notas de R$ 5,00 e 22 notas de R$ 20,00 

b) 20 notas de R$ 5,00 e 27 notas de R$ 20,00 

c) 23 notas de R$ 5,00 e 24 notas de R$ 20,00 

d) 27 notas de R$ 5,00 e 20 notas de R$ 20,00 

e) 24 notas de R$ 5,00 e 23 notas de R$ 20,00 
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31) O valor da expressão (−1, 3̅ − 2) ÷ (√3 + 2) é: 

a) 
5√3−10

3
 

b) 
10√3−20

3
 

c) 
31√3−62

9
 

d) 
33√3−66

10
 

e) 
10√3−5

3
 

 

 

32) Se √3 + √𝑥 + 1 = 3, então 𝑥 vale: 

a) 65 

b) 36 

c) 45 

d) 55 

e) 35 

 

 

33) A capacidade de um reservatório de água é maior que 

250 litros e menor que 300 litros. O número 𝑥 de litros que 

há nesse reservatório satisfaz à inequação 
𝑥

2
+ 1 < 127. 

Assinale a alternativa que apresenta quantos litros de água 

há nesse reservatório. 

a) 255 litros 

b) 253 litros 

c) 252 litros 

d) 251 litros 

e) 250 litros 

 

 

34) Três lotes residenciais têm frente para a rua dos Álamos 

e para a rua das Hortênsias, conforme a figura a seguir.  

 

As fronteiras entre os lotes são perpendiculares à rua das 

Hortênsias. Qual é a medida, em metros, da frente do lote A 

para a rua dos Álamos, sabendo-se que as frentes dos três 

lotes somadas medem 135 metros? 

a) 55 

b) 65 

c) 75 

d) 85 

e) 95 

 

 

 

35) Às 10h 45min de uma manhã ensolarada, as sombras de 

um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram 

medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 

12 metros, respectivamente, conforme ilustração abaixo. 

 

De acordo com as informações acima, a altura h do prédio é 

de: 

a) 12 metros 

b) 18 metros 

c) 16 metros 

d) 14 metros 

e) 20 metros 

 

 

 

36) As medidas do comprimento e da altura, em metros, do 

outdoor retangular, representado na figura abaixo, são 

exatamente as soluções da equação 𝑥2 − 10𝑥 + 21 = 0. 

 

É correto afirmar que a área desse outdoor é: 

a) 10m² 

b) 20m² 

c) 21m² 

d) 24m² 

e) 30m² 
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37) Na  figura  a  seguir,  o  lado  do  quadrado  ABCD  mede 

𝑎 = 6𝑐𝑚 o lado do quadrado BEFG mede 𝑏 = 2𝑐𝑚 e a altura 

do triângulo BCH mede ℎ = 4𝑐𝑚. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

Com base nesses dados, calcule a área da parte acinzentada 

da figura.  

a) 52cm² 

b) 40cm² 

c) 44cm² 

d) 48cm² 

e) 50cm² 

 

 

 

 

 

 

38) Observe o quadro a seguir, que representa um barco à 

vela e, ao fundo, a lua cheia. A vela desse barco tem forma de 

triângulo equilátero com 2dm de lado e a lua é um círculo 

cujo centro coincide com um dos vértices desse triângulo. A 

área da parte da lua escondida atrás da vela é exatamente 

metade da área da vela.  

 

Se não houvesse o barco, a lua cheia estaria completamente 

visível. Nesse caso, a área da lua seria: 

a) 2√3𝑑𝑚2 

b) 3√3𝑑𝑚2 

c) 2√2𝑑𝑚2 

d) 3√2𝑑𝑚2 

e) 5√3𝑑𝑚2 

 

39) Uma sequência numérica muito famosa é a sequência de 

Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8,⋯ ). Essa sequência possui uma 

lei de formação simples: cada elemento, a partir do terceiro, 

é obtido somando-se os dois anteriores. O retângulo exposto 

a seguir representa, geometricamente, a parte inicial dessa 

sequência. Ele está dividido em seis quadrados, cujas 

medidas dos lados são diretamente proporcionais aos termos 

iniciais dessa sequência. 

 

 

Se a área do menor quadrado é igual a 4𝑐𝑚2, a razão entre a 

área do retângulo maior e a área do menor quadrado é: 

a) 40 

b) 64 

c) 104 

d) 240 

e) 360 

 

 

 

40) Uma criança brinca num prédio com uma caneta laser 

na janela de seu apartamento, apontando para a quadra 

situada em frente ao prédio. A criança está a uma altura de 

20m do chão. Em um determinado momento, o laser atinge 

um ponto P, formando um ângulo de 60° com a quadra, tal 

como na ilustração abaixo: 

 

A distância 𝑥, em metros, deste ponto até o prédio é: 

a) 
20√3

3
 

b) 
20√2

3
 

c) 10√3 

d) 20√2 

e) 20√3 



 

 

VESTIBULINHO 2018 

ITB – INSTITUTO TÉCNICO DE BARUERI 
 

QUESTÃO GABARITO  QUESTÃO GABARITO 

1 B  21 E 

2 E  22 D 

3 D  23 A 

4 C  24 B 

5 A  25 A 

6 A  26 A 

7 C  27 D 

8 B  28 B 

9 E  29 D 

10 C  30 E 

11 A  31 B 

12 C  32 E 

13 D  33 D 

14 A  34 C 

15 B  35 E 

16 D  36 C 

17 E  37 C 

18 D  38 B 

19 B  39 C 

20 E  40 A 

 

 


	caderno_de_questoes_cpv_2018
	gabarito_cpv
	caderno_de_questoes_itb_2018
	gabarito_itb

