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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
VESTIBULINHO 2º SEMESTRE DE 2019.
BARUERI, 09 DE JUNHO DE 2019.
NOME:

Nº DE INSCRIÇÃO

EDUCAÇÃO TÉCNICA – FIEB 2019
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 03 (três) 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!
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costume de se perder, de sumir, de mudar de dono. Ele

Língua Portuguesa

na verdade só é fiel a seus amigos cem por cento, que
Leia o texto a seguir e responda às questões 1 a 8.

com ele saem todo dia, faça chuva ou sol, apesar das
zombarias alheias; a estes, respeita. O freguês vulgar e

Coisas antigas

ocasional, se este o irrita, ele se aproveita da primeira
distração para sumir.

(...)
Depois de cumprir meus afazeres, voltei para

Nada disso, entretanto, lhe tira o ar honrado. Ali

casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a

está ele, meio aberto, ainda molhado, choroso; descansa

contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele;

com uma espécie de humildade ou paciência humana; se

meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a

tivesse liberdade de movimentos não duvido que iria

um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso de

para cima do telhado se esquentar ao sol, como fazem

saber qual a origem desse carinho.

os urubus.

Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio

Entrou calmamente pela era atômica, e olha

que já notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva

com ironia a arquitetura e os móveis chamados

o objeto do mundo moderno mais contrário a

funcionais: ele já era funcional muito antes de se usar

mudanças. Sou apenas um quarentão, e praticamente

esse adjetivo; e tanto que a fantasia, a inquietação e a

nenhum objeto de minha infância existe mais em sua

ânsia

forma primitiva. De máquinas como telefone, automóvel

conseguiram modificá-lo em coisa alguma.

etc., nem é bom falar. Mil pequenos objetos de uso

(...)

mudaram de forma, de cor, de material; em alguns

de

variedade

do

homem

moderno

(BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. (adaptado). Rio de Janeiro: Record,

casos, é verdade, para melhor; mas mudaram.
O guarda-chuva tem resistido. Suas irmãs, as
sombrinhas, já se entregaram às piores mudanças
futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele

1993.)

Vocabulário
1

Austero: rígido, severo

2

Pinho: madeira do pinheiro

3

Fúnebre: relativo à morte

1

permaneceu austero, negro, com seu cabo e suas
2

invariáveis varetas. De junco fino ou pinho vulgar, de
algodão ou de seda animal, pobre ou rico, ele se tem
mantido digno.
Reparem que é um dos engenhos mais curiosos
que o homem já inventou; tem ao mesmo tempo algo de
ridículo e algo de 3fúnebre, essa pequena barraca
ambulante.
Já na minha infância era um objeto de ares
antiquados, que parecia vindo de épocas remotas, e uma
de suas características era ser muito usado em enterros.

não

1) Ao retratar, de modo subjetivo e pessoal, um
momento do cotidiano (um homem diante de seu
guarda-chuva), o texto caracteriza-se como:
a) uma notícia
b) uma fábula
c) uma crônica
d) uma carta
e) um poema

Por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos

2) Levando em conta apenas o quarto parágrafo do

sempre teve, apesar de sua aparência ajuizada, o

texto, assinale a alternativa que traz uma expressão que
1 de 9
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equivale a guarda-chuva.

humanos é chamada de:

a) pequena barraca ambulante

a) metonímia

b) mesmo tempo

b) comparação

c) algo de ridículo

c) prosopopeia

d) que o homem

d) sinestesia

e) algo de fúnebre

e) hipérbole

3) No primeiro parágrafo, o narrador afirma ter um

6) Analise os trechos a seguir.

estranho carinho pelo guarda-chuva. Já no segundo

I. “Depois de cumprir meus afazeres voltei para casa,

parágrafo, ele apresenta um possível motivo para tal

pendurei o meu guarda-chuva a um canto e me pus a

sentimento. Qual seria esse motivo?

contemplá-lo”.

a) Porque o narrador já é um quarentão.

II. “Senti então uma certa simpatia por ele”.

b) Por ser o guarda-chuva o objeto do mundo moderno

III. “Pensando bem, ele talvez derive do fato...”.

mais contrário a mudanças.

Em relação aos pronomes destacados, podemos afirmar

c) Porque as máquinas, de um modo geral, mudaram

que se referem, respectivamente, a

pouco nos últimos anos.

a) I. lo (guarda-chuva); II. ele (narrador); III. ele (guarda-

d) Porque o narrador sente saudades da infância e de

chuva).

sua terra natal.

b) I. lo (cabo do guarda-chuva); II. ele (narrador); III. ele

e) O motivo relaciona-se às muitas cores e formas que os

(desse carinho).

objetos pequenos possuem.

c) I. lo (narrador); II. ele (narrador); III. ele (meu velho
rancor).

4) Releia: “Ele já era funcional muito antes de se usar

d) I. lo (guarda-chuva); II. ele (narrador); III. ele (origem).

esse adjetivo.” (último parágrafo). Assinale a alternativa

e) I. lo (guarda-chuva); II. ele (guarda-chuva); III. ele

que traz outro adjetivo retirado desse mesmo parágrafo

(desse carinho).

do texto.
a) móveis

7) De acordo com o autor, as sombrinhas são “irmãs”

b) fantasia

dos guarda-chuvas e tiveram destino diferente do deles

c) homem

porque

d) moderno

a) são melhores que os guarda-chuvas e seu uso

e) coisa

solicitava romper com regras.
b) têm a mesma finalidade dos guarda-chuvas e

5) Releia: “O freguês vulgar e ocasional, se este o irrita,

sofreram muitas alterações.

ele se aproveita da primeira distração para sumir.”

c) são usadas só por mulheres, mas não sofreram muitas

“Entrou calmamente pela era atômica, e olha com ironia

alterações.

a arquitetura e os móveis chamados funcionais.”

d) tinham aparência mais grosseira que os guarda-

Nestes trechos, o guarda-chuva adquire atitudes

chuvas e hoje não são mais utilizadas.

humanas. A figura de linguagem utilizada para atribuir

e) originaram-se muito depois dos guarda-chuvas e seu

características ou ações humanas a seres e coisas não

uso não necessitava romper com regras.
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8) “... ele já era funcional muito antes de se usar esse

9) Em suas considerações, o personagem senhor Nelson

adjetivo...”.

conclui que

O dicionário apresenta mais de um significado para a

a) as pessoas gostam de sair às ruas em dias de chuva.

palavra funcional. Indique a alternativa que explica o

b) o lado bom da chuva foi o comentário nos botecos.

significado associado à palavra funcional no trecho

c) as pessoas ficam alegres em dias chuvosos.

acima.

d) a chuva em excesso teve o seu lado positivo.

a) “Em cuja concepção e execução se teve em vista

e) a chuva muito agradou aos vendedores de guarda-

atender a uma função determinada”.

chuva.

b) “Relativo a, ou próprio de funcionários públicos”.
c) “Correspondência entre um conjunto de funções e um

10) As expressões no texto utilizadas como equivalentes

conjunto de números”.

são

d) “Relativo a funções vitais”.

a) óbvio e comentário (ambas no 1.º parágrafo).

e) “Diz-se da nacionalidade que se adquire em virtude

b) Curitiba e bateu ponto (ambas no 1.º parágrafo).

das funções exercidas e se perde ao terminarem estas”.

c) sem parar (no título) e ininterrupta (no 3.º parágrafo).
d) chuvarada (no 2.º parágrafo) e vila (no 3.º parágrafo).
e) excesso e alegria (ambas no 4.º parágrafo).

Leia o seguinte texto para responder às questões 9 a
11) Analise as afirmações, com base na frase – Mas que

13.

chuvarada, né?
Chove chuva, chove sem parar

I. O termo chuvarada, indica chuva em grande
quantidade, da mesma forma como ocorre com os

O óbvio, o esperado. Nos últimos dias, o

substantivos papelada e criançada.

comentário que teimou e bateu ponto em qualquer

II. No contexto, o termo Mas deve ser entendido

canto de Curitiba, principalmente nos botecos, foi um

como um marcador de oralidade, sem valor de

só:

conjunção adversativa.
– Mas que chuvarada, né?

III. A frase não é, de fato, uma pergunta, pois traz a

De olho no nível das águas do pequeno riacho

constatação de uma situação vivida. Portanto,

que passa junto à mansão da Vila Piroquinha, o senhor

funciona com valor fático, apenas para comentar ou

Nelson procurou o lado bom de tanta chuva

iniciar uma conversa.
Está correto o que se afirma em

ininterrupta.
Concluiu que, pelo excesso de uso, dispositivo

a) I, apenas.

sempre operante, o tempo fez a alegria do pessoal que

b) III, apenas.

conserta limpador de para-brisa. Desse pessoal e, nem

c) I e II, apenas.

tanto, de quem vende guarda-chuva. Afinal, do jeito que

d) II e III, apenas.

a coisa andava, agravada pelo frio, a freguesia – de

e) I, II e III.

maneira forçosa – praticamente desapareceu das ruas.
12) “Nos últimos dias, o comentário que teimou e bateu
(Gazeta do Povo, 02.08.2011 - adaptado)

ponto em qualquer canto de Curitiba, principalmente
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Processo Seletivo – Educação Técnica – FIEB 2º semestre de 2019

nos botecos, foi um só.”

Podemos classificar a

alternativa que mencione a relação estabelecida entre a

expressão destacada como uma locução adverbial que

descrição do amor e as outras três descrições anteriores.

indica:

a) Na realidade, o quarto quadrinho, pela presença do

a) tempo

amor e de sua descrição, cria um problema de

b) lugar

incoerência, porque impede a interpretação da tirinha

c) modo

como um todo.

d) finalidade

b) Pode-se dizer que o "suéter" e o "guarda-chuva"

e) dúvida

pretendem demonstrar como o amor é um sentimento
que pode destruir e dissipar definitivamente o tempo

13) Assinale a alternativa que traz uma palavra escrita

escuro, ameaçador, frio e chuvoso.

incorretamente – errada – do ponto de vista ortográfico.

c) A partir da construção dos sentidos da tirinha, o leitor

a) excesso – excessivo – exceção

pode entender corretamente que a "mágoa", a "raiva", a

b) chuvarada – enxurrada – encharcada

"angústia" e o "amor" são todas manifestações de um

c) brisa – casa – reza

único sentimento.

d) mansão – razão – solução

d) Os elementos "suéter" e "guarda-chuva" criam uma

e) geito – sujeito – trejeito

oposição direta, por exemplo, aos elementos "nuvem" e
"chuvinha", o que gera incoerência e impede a
interpretação da tirinha como um todo dotado de

Leia o seguinte texto e responda às questões 14 a 18.

sentido.
e) Pode-se dizer que "o amor sai toda manhã com um
suéter e guarda-chuva" para se proteger do ambiente
frio e chuvoso, de alguma maneira, criado pela mágoa,
pela raiva e pela angústia.

15) Ainda que não conheçamos os personagens que
aparecem no quadrinho, a vírgula (corretamente)
empregada na primeira fala dos quadrinhos —
"Caramelo, o que é mágoa?" — leva-nos a entender que
"Caramelo" é o nome:
a) do personagem minhoca.
b) dado ao sentimento da "mágoa".
c) dado ao sentimento do "amor".
d) do personagem caracol.
e) do personagem descrito no último quadrinho.
http://bichinhosdejardim.com/tag/caramelo

14) Analisando os quadrinhos como um todo e
considerando o contexto criado na tirinha, assinale a

16) Ainda analisando a fala: "Caramelo, o que é
mágoa?", podemos afirmar que a palavra Caramelo tem
4 de 9
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a função de:

19) A propaganda acima é de um plano de saúde. O que

a) aposto

o

b) sujeito

mensagem?

c) vocativo

a) compromisso

d) predicativo do sujeito

b) proteção

e) objeto direto

c) seriedade

guarda-chuva

representa

na

construção

da

d) desconto
17) Na fala "E a angústia, é o quê?", existe apenas um

e) satisfação

verbo. Assinale a alternativa que apresente a forma
infinitiva desse verbo.

20) Nos anúncios publicitários se costuma usar verbos

a) Fosse

no imperativo. A ação transmitida é de pedido, convite,

b) Ser

ordem, comando, conselho ou súplica. Assinale a

c) É

alternativa que não traz um exemplo desse tipo de

d) Será

verbo.

e) For

a) Ligue para nossos números.

18) Na fala “O amor sai toda manhã com um suéter e
guarda-chuva.”, o sujeito dessa oração pode ser
classificado como:

b) Faça um plano com vantagens.
c) Proteja sua família.
d) Você vai ganhar um desconto.
e) Conheça nossos planos de saúde.

a) simples
b) oculto
c) indefinido
d) composto
e) indeterminado
Leia:

https://metacarpo.com.br/medicos-sao-francisco-clinicasribeirao-preto- www-saofranciscoclinicas-com-br/
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Matemática
a) 21
21) O homem antigo inventou um instrumento para

b) 24

contar e fazer cálculos chamado ábaco. Dentre vários

c) 27

tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais

d) 30

em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada

e) 33

anel muda de acordo com a posição da haste na qual
será colocado. A haste na 1ª posição à direita representa
a casa das unidades; na 2ª, a das dezenas; na 3ª, a das
centenas, e assim por diante.

24) A parte colorida representa que fração do círculo?

a)
O número representado no ábaco da figura é:
a) 42648
b) 42846
c) 46482
d) 84624
e) 86424

b)
c)
d)
e)

22) O número que, dividido por 15, dá quociente 178 e o
resto 7 é:

25) Uma loja ofereceu duas opções de pagamento para a

a) 2500

compra de uma televisão:

b) 2570

 1ª opção: dois pagamentos, sem juros, de R$

c) 2670

430,00.

d) 2677

 2ª opção: à vista com 15% de desconto.

e) 2766

O valor da televisão na segunda opção é de:
a) R$ 860,00
b) R$ 731,00
c) R$ 712,00

23) Quantos fósforos são precisos para formar o oitavo
termo da seguinte sequência:

d) R$ 699,00
e) R$ 596,00
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29) Marcos fez um empréstimo de R$ 120000,00 que
26) Na reta numérica representada a seguir, podemos
afirmar que

e

representam, respectivamente:

deverá pagar com juros de 1% sobre o valor emprestado
a cada mês. Sabendo que ele pagou R$ 6000,00 de juros,
quantos meses levou para pagar o empréstimo?
a) 5 meses
b) 6 meses
c) 7 meses
d) 8 meses

a)

e) 9 meses

b)
c)
d)
e)

27) Meu irmão é cinco anos mais velho do que eu. O

30) Qual dos seguintes números não representa um

triplo da minha idade, somando ao dobro da idade dele,

número real?

dá 100 anos. A minha idade é:

a)

a) 15 anos

b)

b) 16 anos

c)

c) 18 anos

d)

d) 20 anos

e)

e) 22 anos

28) Um comerciante adquiriu 200 máquinas de calcular

31) Dados
temos que

pelo preço unitário de R$ 50,00. Vendeu

a R$ 60,00 e o

e

,

é igual a:

a)

restante a R$ 70,00 cada uma. A porcentagem de lucro

b)

obtido pela venda de todas as calculadoras foi

c)

a) 8%

d)

b) 14%

e)

c) 26%
d) 32%
e) 35%
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32) Medi o comprimento da roda de minha bicicleta e, a

a) 10500 litros

seguir, calculei a razão entre esta medida e o diâmetro

b) 32000 litros

da roda, encontrando um número entre:

c) 52000 litros

a) 2 e 2,5

d) 64000 litros

b) 2,5 e 3

e) 96000 litros

c) 3 e 3,5
d) 3,5 e 4
e) 4 e 4,5

33) Calcular a área da região limitada por duas
circunferências concêntricas, uma com raio 10cm e a
outra com raio 6cm.

35) Considere a seguinte matriz quadrada de ordem 3,
.

Pela regra de Sarrus, qual o

determinante dessa matriz?
a) 28
b) 27
a)
b)
c)

c) 26
d) 25
e) 24

d)
e)

36) Determine os valores de

34) Qual é a capacidade, em litros, de uma cisterna que
tem a forma da figura abaixo?

e

na equação matricial:

2 
 2 x   4  4 
 2

  
  3.
 .
6 
y 3   7
  3  1
a)

e

b)

e

c)

e

d)

e

e)

e
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e

39) Em um trecho da letra da música Sampa, Caetano

. Qual é o número de

Veloso se refere à cidade de São Paulo dizendo que ela é

37) Dados os conjuntos

elementos de

?

o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Admitindo

a) 7

que uma cidade represente algo bom, e que o seu

b) 8

avesso represente algo ruim, do ponto de vista lógico, o

c) 9

trecho da música de Caetano Veloso afirma que São

d) 10

Paulo é uma cidade

e) 11

a) boa.
b) ruim.
c) ruim e boa.
d) similar a seu avesso.
e) equivalente a seu avesso.

38) Em um dia de trabalho no escritório, em relação aos
funcionários Ana, Cláudia, Luís, Paula e João, sabe-se
que:
- Ana chegou antes de Paula e Luís.

40) Um dado é feito com pontos colocados nas faces de

- Paula chegou antes de João.

um cubo, em correspondência com os números de 1 a 6,

- Cláudia chegou antes de Ana.

de tal maneira que a soma os pontos que ficam em cada

- João não foi o último a chegar.

par de faces opostas é sempre sete. Dentre as três

Nesse dia, o terceiro a chegar no escritório para o

planificações indicadas, a(s) única(s) que permite(m)

trabalho foi

formar, apenas com dobras, um dado com as

a) Ana.

características descritas é (são):

b) Cláudia.
c) João.
d) Luís.
e) Paula.
a) I, II, III
b) II e III
c) I e III
d) I e lI
e) I
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