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ITB
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
LEIA COM MUITA ATENÇÃO
1. Esta prova contém 40 questões, com 05 (cinco) alternativas cada uma, das quais somente uma é
correta.
2. Verifique se a numeração do caderno de questões está 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 03 horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01
hora do início da prova.
5. Você irá receber o cartão de resposta que será utilizado para a correção da prova; confira o seu
nome, e assine no espaço reservado.
6. Assinale a resposta no cartão de respostas preenchendo totalmente com caneta (azul ou preta),
o respectivo campo, com o cuidado de não ultrapassar o espaço do mesmo. Não assinale as
respostas com um “X” pois esta sinalização não será considerada. 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 nem amasse o cartão de resposta e não escreva nada nele além da assinatura no local
próprio.
9. É proibido o uso de eletrônicos.
10. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal da 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 para rascunho.
13. Devolver o caderno de questões ao término da prova.

BOA PROVA!

Processo seletivo para os ITBs – FIEB 1º semestre de 2019

Língua Portuguesa

1) Com a expressão fugia das entradas, no primeiro
parágrafo, o narrador sugere que o jogador Joca
manifestava em campo:

TEXTOS PARA AS PRÓXIMAS 6 QUESTÕES:

a) preguiça.
b) covardia.
c) despreparo.

Água-Mãe

d) esperteza.
Jogava com toda a alma, não podia compreender
como um jogador se encostava, não se entusiasmava
com a bola nos pés. Atirava-se, não temia a violência e
com a sua agilidade espantosa, fugia das entradas, dos
pontapés. Quando aquele back1, num jogo de subúrbio,
atirou-se contra ele, recuou para derrubá-lo, e com
tamanha sorte que o bruto se estendeu no chão, como um
fardo. E foi assim crescendo a sua fama. Aos poucos se
foi adaptando ao novo Joca que se formara nos campos
do Rio. Dormia no clube, mas a sua vida era cada vez
mais agitada. Onde quer que estivesse, era reconhecido
e aplaudido. Os garçons não queriam cobrar as despesas
que ele fazia e até mesmo nos ônibus, quando ia descer,
o motorista lhe dizia sempre:
— Joca, você aqui não paga.
Quando entrava no cinema era reconhecido.
Vinham logo meninos para perto dele. Sabia que
agradava muito. No clube tinha amigos. Havia, porém, o
antigo center-forward2 que se sentiu roubado com a sua
chegada. Não tinha razão. Ele fora chamado. Não se
oferecera. E o homem se enfureceu com Joca. Era um
jogador de fama, que fora grande nos campos da Europa
e por isso pouco ligava aos que não tinham o seu cartaz.
A entrada de Joca, o sucesso rápido, a maravilha de
agilidade e de oportunismo, que caracterizava o jogo do
novato, irritava-o até ao ódio. No dia em que tivera que

e) ingenuidade.
2) Observe a seguinte frase: “Quando entrava no cinema
era reconhecido.” A língua portuguesa aceita muitas
variações na ordem dos termos na oração e no período,
desde que não causem a desestruturação sintática e a
perturbação ou quebra do sentido. Assinale a alternativa
em que a reordenação dos elementos não altera a
estrutura do período em destaque e mantém o mesmo
sentido.
a) Quando era no reconhecido cinema entrava.
b) Era reconhecido quando entrava no cinema.
c) Entrava quando no cinema era reconhecido.
d) Quando reconhecido entrava era no cinema.
e) Entrava reconhecido quando no era cinema.
3) Releia: “No dia em que tivera que ceder a posição, a
um menino do Cabo Frio, fora para ele como se tivesse
perdido as duas pernas.” Segundo o contexto, a imagem
“como se tivesse perdido as duas pernas” revela, com
grande expressividade e força emocional:
a) sensação de estar sendo injustiçado pela torcida.
b) certeza de que ainda era melhor jogador que o novato.
c) sentimento de impotência ante a situação.
d) vontade de trocar o futebol por outra profissão.
e) receio de sofrer novas contusões e ficar incapacitado.

ceder a posição, a um menino do Cabo Frio, fora para ele
como se tivesse perdido as duas pernas. Viram-no
chorando, e por isso concentrou em Joca toda a sua raiva.
No entanto, Joca sempre o procurava. Tinha sido a sua

4) A atitude que, no último parágrafo, melhor sintetiza a
reação do antigo centroavante ao sucesso de Joca é:
a) rancor.
b) cavalheirismo.

admiração, o seu herói.

c) colaboração.
1

Beque, ou seja, o zagueiro de hoje.

2

Centroavante.

d) admiração.
e) indiferença.

(REGO, José Lins do. Água-Mãe, 1974.)
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5)

No

primeiro

parágrafo,

predominam

verbos

a) persuadir o interlocutor, a fim de fazê-lo aderir a uma

empregados no:

ideia ou comportamento.

a) futuro do presente

b) descrever uma situação, sem defesa de um ponto de

b) pretérito

vista.

c) presente do indicativo

c) apresentar um texto com estrofes e versos que

d) imperativo

contenham rima.

e) futuro do pretérito

d) descrever um ser vivo, um objeto ou um ambiente.
e) desenvolver um enredo, composto de clímax e

6) Na passagem: “Joca, aqui você não paga.” A vírgula foi

desfecho.

utilizada para:
a) separar o sujeito do verbo.

8) As palavras “sete”, “fome” e “pode” pertencem,

b) dar mais ênfase na frase.

respectivamente, às seguintes classes gramaticais:

c) deixar claro que a pessoa conhece o jogador.

a) numeral, substantivo, verbo

d) separar o vocativo.

b) advérbio, verbo, adjetivo

e) dar uma ordem ou fazer um pedido.

c) substantivo, numeral, verbo
d) numeral, adjetivo, substantivo

Texto para as próximas três questões:

e) conjunção, artigo, adjetivo

9) Qual das palavras a seguir, retiradas do cartaz, é um
verbo e está no imperativo?
a) mundo
b) pessoas
c) realidade
d) colabore
e) cada

10) Entre as frases seguintes, há uma em que o acento
indicador de crase está empregado em desacordo com a
variedade padrão escrita. Indique-a.
a) Fomos à lanchonete após as aulas do curso de inglês.
b) A mãe costumava esperar seus filhos ora sentada à
porta da frente da casa, ora encostada à janela.
c) Ele voltou à fazenda logo depois do almoço.
d) O curso começará às 8 horas.
e) Emocionada, ela começou à chorar no final do filme.

11) A alternativa em que o advérbio destacado exprime
ideia de intensidade é:
a) Talvez chegue a tempo de assistir ao casamento.
7) Esse cartaz faz alusão à questão da fome no mundo,
convocando o leitor a repensar e mudar os seus hábitos
de consumo. O cartaz é um gênero textual que tem como
intenção:

b) Meus tios moraram perto de nós durante muitos anos.
c) A tecnologia das telas flexíveis é fascinante demais.
d) Ela não está bem de saúde hoje.
e) Ontem choveu torrencialmente.
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Leia o texto a seguir e respondas às questões 12 a 15.

c) são substantivos derivados.
d) são pronomes.

Poema tirado de uma notícia de jornal
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no
morro da Babilônia num barracão sem número

e) são adjetivos.
15) Num dos itens abaixo, a acentuação gráfica não está
devidamente justificada. Assinale-o:

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro

a) número – toda palavra proparoxítona é acentuada.

Bebeu

b) notícia – palavra paroxítona terminada em ditongo.

Cantou

c) babilônia – palavra oxítona terminada em ditongo.

Dançou

d) dócil – paroxítona terminada em – L.

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu

e) Bêbado – toda palavra proparoxítona é acentuada.

afogado.
16) Para que haja uma boa comunicação, é preciso que o
Fonte: BANDEIRA, Manuel. In: Manuel Bandeira. São Paulo: Abril
Educação, 1981, p. 65.

texto apresente uma ideia completa, que possa ser
entendida pelo interlocutor ou pelo leitor. Considerando

12) Em relação ao personagem “João Gostoso”, é correto

essa definição, marque a alternativa na qual NÃO se

afirmar que sua condição social é mostrada segundo

verifica a textualidade (ideia completa).

a) sua profissão e seu nível de escolaridade.

a) Silêncio!

b) seu nível de escolaridade e seu lugar de moradia.

b) A cidade está.

c) seu nível de escolaridade e suas ações.

c) Os sonhos são passageiros como as nuvens.

d) sua profissão e sua família.

d) Dê-me um copo d´água, que tenho sede.

e) sua profissão e seu lugar de moradia

e) Faça silêncio, por favor!

13) Sobre o texto, é CORRETO afirmar que:

17) Para estabelecer a coerência sintática, é necessário

a) É um texto não literário porque tem como objetivo

que haja adequação na escolha dos conectivos. A melhor

detalhar fatos e deve ser classificado como reportagem, e

palavra ou expressão a ser utilizada para unir as orações

não como poema.

"Ele é um animal" e "Ele necessita de cuidados", dando a

b) É um texto informativo por apresentar informações

elas uma ideia de conclusão, é:

sobre um acontecimento recente e, por isso, deve ser

a) mas.

classificado como notícia.

b) porque.

c) É um texto literário, possui traços narrativos porque

c) e.

apresenta uma sequência de acontecimentos, e deve ser

d) à proporção que.

classificado como poema, conforme consta no título.

e) portanto.

d) É um texto descritivo, diferentemente do que consta no
título, porque apresenta várias características físicas e

18) Assinale a alternativa em que os espaços NÃO ficam

psicológicas do personagem João Gostoso.

corretamente preenchidos com a palavra colocada entre

e) É um texto instrucional porque indica como realizar uma

parênteses.

ação, aproximando-se, por isso, de um manual de

a) Agora, _________ apenas alguns detalhes. (falta)

instruções.

b) Não se _________ dizer mentiras. (devem)
c) Viagens, farras, desafios, nada mais lhe _________.

14) As palavras destacadas no texto estão com iniciais

(interessava)

maiúsculas porque:

d) Ler livros, visitar os amigos, ficar à-toa, é isso que

a) são substantivos comuns.

_________ o meu tempo agora (ocupa)

b) são substantivos próprios.

e) Falar e fazer _________ ser coisas diferentes. (devem)
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Matemática
21) Em um grupo de 60 jovens praticantes de vôlei,
basquete e futsal, sabe-se que:
- 03 praticam os três esportes citados,
- 01 não pratica nenhum esporte,
- 07 jogam vôlei e basquete,
- 25 jogam vôlei,
- 27 praticam basquete,
- 10 praticam basquete e futsal,
- 30 jogam futsal,
- 08 praticam vôlei e futsal.
Quantos jovens praticam apenas dois esportes?
a) 16
b) 17

19) O desenvolvimento argumentativo do personagem

c) 19

revela uma contradição, uma vez que:
a) o dono do gato afirma ter uma dieta vegetariana.
b) o personagem humano demonstra não ter amor aos

d) 25
e) 30

animais.
c) o gato demonstra tristeza por ver que animais servem
de alimento aos homens.

22) Indique qual dos conjuntos abaixo é constituído

d) os humanos baseiam sua alimentação na carne de

somente de números racionais.

animais inocentes.

a) 1, 2, 2, π .

e) o homem afirma não comer animais.









1
b) 5, 0, , 9
2

20) Analise o texto abaixo.



2
3



3, 64, π, 2

c) 2, 0, π,
O pai da Fernanda virá __________ mais cedo hoje. Devo



__________ a respeito da nota em sua última avaliação?

d)

É melhor que __________ informemos o quanto antes,

1

e) 1, 0, 3, 
3


para que haja tempo hábil para ___________.
Levando em consideração o uso e a colocação

23)

Portuguesa,

CORRETO afirmar que ela é equivalente a:

os

termos

que

melhor

preenchem,

Considerando

respectivamente, as lacunas são:

a) 8x  32  0

a) buscar-lhe – conta-lo – o – ajudá-la

b) 8x  58  0

b) buscar-lhe – contar-lhe – lhe – ajudar-lhe

c) 15x  5  0

c) buscá-lhe – conta-lhe – lhe – ajuda-lhe

d) 15x  85  0

d) buscar-lhe – conta-lo – o – ajuda-lhe
e) buscá-la – contar-lhe – o – ajudá-la

a

equação

5(3x  8)  45,

pronominal, de acordo com a norma padrão da Língua

é

e) 15x  53  0
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24) Em uma sala de aula com 40 alunos, o dobro do

27) Um terreno retangular de área 875m² tem o

número de meninas excede o triplo do número de meninos

comprimento excedendo em 10 metros a largura. Assinale

em 5 unidades. Sendo assim, nessa sala, o número de

a equação que representa o problema acima:

meninas supera o número de meninos em:

a) x² + 10x − 875 = 0

a) 11 unidades.

b) x² − 10x + 875 = 0

b) 12 unidades.

c) x² + 10x + 875 = 0

c) 10 unidades.

d) x² + 875x − 10 = 0

d) 13 unidades.

e) x² − 875x + 10 = 0

e) 14 unidades.

28) Na reta real, conforme representação abaixo, as
25) Veja o que vou fazer com um número x:

divisões indicadas têm partes iguais.

1º) elevar ao quadrado;
2º) multiplicar o resultado por 5;
3º) somar o resultado anterior com o próprio número x
multiplicado por 10;
4º) dividir todo o resultado anterior pelo número x
somado com 2.

Qual é a soma, em função do real a, dos números reais
correspondentes aos pontos P e Q?
a) 3a

Feito isso, terei montado uma fração. Se eu simplificar
essa fração, obterei que resultado?

b)

5a
6

c)

25a
6

d)

14a
3

e)

19a
3

a) 9x
b) 8x
c) 7x
d) 5x
e) 4x

29) Num grupo de 4 pessoas, aqui designadas por
26) Os valores da soma e do produto das raízes da
equação

quadrática

−x 2

+ 9x − 18 = 0

são,

A, B, C e D, serão escolhidas 3 delas para formar uma
comissão. Sabe-se que, se A, B e C forem escolhidas,

respectivamente:

serão duas mulheres e um homem, mas se forem

a) 3 e 6

escolhidas A, C e D, serão dois homens e uma mulher.

b) 1 e 6

Pode-se afirmar com certeza que:

c) 1 e 3

a) A é homem e B é mulher

d) 3 e 6

b) A é mulher e B é homem

e) 9 e 18

c) B é homem e C é mulher
d) C é mulher e D é homem
e) D é homem e B é mulher
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30) Dez entre dez brasileiros preferem feijão, mas só na

32) As idades dos atletas que participaram da Seleção

música do Gonzaguinha, pois de acordo com o Ipespe, o

Brasileira Masculina de Basquete, convocados para a

prato preferido do brasileiro é mesmo o churrasco.

preparação dos Jogos Olímpicos 2016, variaram de 24 a

36 anos, como se pode observar na tabela a seguir:
Idade (anos)

24

26

28

30

32

33

35

36

Número de atletas

3

1

1

1

1

4

1

2

De acordo com a tabela, a média dessas idades é:
a) 30,5
b) 31
c) 31,5
De acordo com o gráfico, marque a opção que tem a
quantidade de pessoas que optaram por churrasco, se

d) 32
e) 32,5

foram ouvidas 1000 pessoas.
33) O gráfico, a seguir, trata de um dos aspectos da

a) 0,26

violência no Grande Recife, em matéria veiculada no

b) 2,6

Jornal do Commercio do dia 30 de abril de 2017.

c) 26
d) 260
e) 520

31) De acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), na relação entre as
populações masculina e feminina no Brasil, observou-se,
em 2018, o total de 49 homens para 51 mulheres.
Disponível em: <www.ibge.gov.br

Com base nesse gráfico, analise as sentenças a seguir:

Se hoje, a população brasileira é de 209 milhões de

I. Só houve queda no número de homicídios no período

habitantes, qual o número de homens e de mulheres,

de 2008 a 2013.

atualmente?

II. A média do número de homicídios no período de 2013

a) 100 milhões de homens e 109 milhões de mulheres.

a 2016 é superior a 3.700 casos.

b) 101,1 milhões de homens e 107,9 milhões de mulheres.
c) 102,4 milhões de homens e 106,6 milhões de mulheres.
d) 104 milhões de homens e 105 milhões de mulheres.
e) 104,5 milhões de homens e 104,5 milhões de mulheres.

III. Apesar do crescimento acentuado dos homicídios a
partir do ano de 2013, o ano de 2016, em comparação
com o ano de 2004, apresentou um aumento
aproximado de 7% em relação ao número de casos.
É CORRETO o que se afirma, apenas, em:
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) II e III
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34) Na figura a seguir, o segmento AC representa uma
parede cuja altura é 2,9 m. A medida do segmento AB é

36) O ano de 2016 ficará marcado na história do Brasil
pelo fato de o Rio de Janeiro ter sediado o maior evento
esportivo do mundo: as Olimpíadas.

1,3 m e o segmento CD representa o beiral da casa. Os

Aproveitando o tema, um grupo de estudantes construiu

raios de sol r1 e r2 passam ao mesmo tempo pela casa e

os 5 anéis olímpicos, conforme figura, reaproveitando

pelo prédio, respectivamente.

mangueiras usadas. Cada aro construído mede 80 cm de
diâmetro.

Considerando os dados acima, a medida, em metros, do
total de mangueiras utilizadas nesse trabalho, é:
Se r1 é paralelo com r2 , então, o comprimento do beiral,

a) 2π

em metros, é:

b) 4π

a) 0,60.

c) 8π

b) 0,65.

d) 16π

c) 0,70.
d) 0,75.

e) 32π

e) 0,80.
37) Sobre uma rampa com 3m de comprimento e
inclinação de

30

com a horizontal, devem ser

construídos degraus de altura 30cm. Quantos degraus
devem ser construídos?
35) A planta abaixo representa três terrenos, cujas laterais
são paralelas entre si:

a) 8
b) 7
c) 6
d) 5
e) 4

A medida x, em metros, é:

38) Considere um relógio analógico de doze horas. O

a) 15

ângulo obtuso formado entre os ponteiros que indicam a

b) 30

hora e o minuto, quando o relógio marca exatamente 5

c) 45

horas e 20 minutos, é:

d) 60

a) 330°.

e) 75

b) 320°.
c) 310°.
d) 300°.
e) 290°.
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39) O padrão internacional lSO 216 define os tamanhos
de papel utilizados em quase todos os países, com
exceção dos EUA e Canadá. O formato-base é uma folha
retangular de papel, chamada de A0, cujas dimensões
são 84,1cm  118,9 cm. A partir de então, dobra-se a folha
ao meio, sempre no lado maior, obtendo os demais
formatos, conforme o número de dobraduras. Observe a
figura: A1 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio
uma vez, A2 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio
duas vezes, e assim sucessivamente.

Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir de
uma folha A0 ?
a) 8
b) 16
c) 64
d) 128
e) 256

40) Para calcular o volume V de um prisma é usada a
expressão

𝑉 = 𝐴𝑏 . ℎ ,

em

que

𝐴𝑏

e

ℎ

são,

respectivamente, a área da base e a medida da altura do
prisma. Assim sendo, o volume do prisma de base
quadrada representado pela figura é, em centímetros
cúbicos:

a) 186
b) 192
c) 372
d) 384
e) 482
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