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Barueri, 01 de dezembro de 2018.
NOME:

Nº DE INSCRIÇÃO

1ª Série do Ensino Médio
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 a 1ª série do Ensino Médio – FIEB 2019

MORAL: Os animais também têm deficiências

Língua Portuguesa

humanas.
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 11 QUESTÕES:
FERNANDES, M. Fábulas fabulosas. Disponível em:

MÚSICA, DIVINA MÚSICA!

<http://www2.uol.com.br/millor/fabulas/055.htm>. Acesso em: 03 out.
2017.

Tanto duvidaram dele, da teoria daquele jovem
gênio musical, que ele resolveu provar pra si mesmo,
empiricamente, a teoria de que não existem animais
selvagens. Que os animais são tão ou mais sensíveis do
que os seres humanos. E que são sensíveis sobretudo ao
envolvimento da música, quando esta é competentemente
interpretada.
Por isso, uma noite, esgueirou-se sozinho pra
dentro do Jardim Zoológico da cidade e, silenciosamente,
se aproximou da jaula dos orangotangos. Começou a
tocar baixinho, bem suave, a sua magnífica flauta doce,
ao mesmo tempo em que abria a porta da jaula. Os
macacões quase que não pestanejaram. Se moveram
devagarinho, fascinados, apenas pra se aproximar mais
do músico e do som.

1) O texto constitui-se, principalmente,
a) pela apresentação de fatos como em uma notícia de
jornal.
b) pela necessidade de uma apresentação da ação, pela
introdução de uma tese e de argumentos que a
consolidem.
c) pela presença de um observador dos fatos, o qual
descreve situações futuras, prevendo o que vai acontecer.
d) por uma sequência cronológica de ações, pela
presença de personagens e pela identificação de local e
tempo.
e) pela interpretação dos fatos ou dados narrados,
organizando-os

em

acontecimentos

principais

e

secundários, como numa propaganda.

O músico continuou os ornamentos de sua
fantasia musical enquanto abria a jaula dos leões. Os
leões, também hipnotizados, foram saindo, pé ante pé,
com o respeito que só têm os grandes aficionados da
música. E assim a flauta continuou soando no meio da
noite, mágica e sedutora, enquanto o gênio ia abrindo
jaula após jaula e os animais o acompanhavam,
definitivamente seduzidos, como ele previra.
Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os
jacarés, elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de
Deus ali reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no

2) Quanto às características desse texto, qual é a
alternativa verdadeira?
a) Observam-se, no texto, elementos típicos das notícias
jornalísticas.
b) O texto em análise apresenta as marcas de um conto
de fadas.
c) Veem-se, em tal texto, as características de um
romance.
d) O texto lido é claramente argumentativo.
e) Considera-se esse texto um exemplo de fábula.

meio das árvores. Até que o músico, sempre tocando,
abriu a última jaula, do último animal - um tigre.

3) Leia os seguintes trechos do segundo parágrafo:

Que, mal viu a porta aberta, saltou sobre ele,

“Começou a tocar baixinho, bem suave, a sua magnífica

engolindo músico e música - e flauta doce de quebra. Os

flauta doce” e “Se moveram devagarinho, fascinados”.

bichos todos deram um oh! de consternação. A onça,
chocada, exprimiu o espanto e a revolta de todos:
– Mas, tigre, era um músico estupendo, uma
música sublime! Por que você fez isso?
E o tigre, colocando as patas em concha nas
orelhas, perguntou:
– Ahn? O quê, o quê? Fala mais alto, pô!

Com relação às palavras grifadas, a utilização do
diminutivo indica
a) intensidade.
b) desprezo.
c) tamanho.
d) depreciação.
e) educação.
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4) Ao se falar em narrador, sabe-se que é aquele que

9) Qual dos itens abaixo NÃO representa uma das teorias

conta a história. Então, assinale a alternativa verdadeira

do jovem músico?

no tocante a esse elemento da narração.

a) A competente execução de uma música para

a) Um dos personagens da história é o narrador.

sensibilizar os animais.

b) A história tem como narrador o próprio músico.

b) A equivalência entre a sensibilidade humana e a dos

c) Essa história apresenta um narrador observador.

animais.

d) O narrador, na história, é um personagem secundário.

c) A sensibilidade dos animais para a música.

e) O narrador é claramente a onça.

d) A existência de animais selvagens.
e) Que os animais poderiam se sensibilizar com a música.

5) Qual foi a consequência de terem duvidado da teoria
do músico?

10) Ante o comportamento inesperado do tigre, o que

a) O jovem artista preferiu estudar os animais com os

fizeram os outros animais do zoológico?

biólogos do zoológico.

a) Eles ficaram tristes com a deficiência auditiva do felino.

b) O músico tomou a decisão de provar a sua teoria no

b) Eles se revoltaram com a atitude do tigre de matar o

zoológico.

músico.

c) Ele resolveu provar sua teoria para a comunidade

c) Eles expressaram a sua paciência com a morte do

científica na universidade.

músico.

d) Ele deu início aos seus estudos com um tigre no jardim

d) Eles se espantaram por desconhecer a surdez do tigre.

zoológico.

e) Eles voltaram para as suas jaulas com medo do tigre.

e) Ele resolveu pesquisar mais, teoricamente.
6) Com relação aos elementos que compõem essa
narrativa, pode-se afirmar corretamente que:
a) a personagem principal é o músico.
b) o lugar onde se dá a história é indefinido.
c) o tempo é determinado de modo específico e claro.
d) a sua trama apresenta grande complexidade.
e) os animais falam por falta de imaginação do autor.
7) A primeira atitude do músico para provar a sua teoria
foi:

11) No que diz respeito à moral dessa história, o autor
afirma que:
a) todas as deficiências humanas aparecem também nos
animais selvagens.
b) a deficiência auditiva atinge os seres irracionais e os
seres humanos.
c) a surdez é uma característica restrita aos seres
racionais.
d) algumas deficiências atingem só os animais selvagens.
e) a surdez é típica de animais ferozes.

a) entrar na jaula dos orangotangos.
b) tocar sua gaita bem baixinho.
c) aproximar-se da jaula dos macacões.
d) abrir a jaula do tigre.

Leia o texto a seguir para responder às questões 12 a
14.

e) invadir o jardim zoológico à noite.

8) Levando-se em conta a reação dos leões, estes se
comportaram:
a) diferentemente dos orangotangos.
b) como os animais selvagens em geral.
c) como se fossem habituados à música.
d) de uma maneira indiferente à música.
e) com grande violência.
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IV. Por ser voltada ao público jovem, é obrigatória a
presença de personagens adolescentes.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente III é verdadeira.
b) Somente I e IV são verdadeiras.
c) Somente III e IV são verdadeiras.
d) Somente IV é verdadeira.
e) Somente I e II são verdadeiras.

15) O fragmento de texto, abaixo, apresenta palavras com
(https://malditosinvasores.com/tag/calvin-haroldo. Acesso em: 04 mar 2017 )

problemas de grafia produzidas pelo autor. Leia-o e
escolha a alternativa em que todas as palavras foram

12) Na tirinha, há uma quebra da expectativa do leitor

escritas incorretamente.

quando
a) Calvin afirma ter lido o livro trazido pela mãe.
b) a mãe não se surpreende com o fato de o filho ter
realmente lido o livro.
c) Calvin diz que o livro o fez pensar.
d) o menino afirma que o livro o fez ver as coisas de um

“Todas as peças, com eceção dos disjuntores, deverão
seguir com a próxima remesa. O encarregado da
espedição deverá discutir com a transportadora a
concessão de desconto para outros envios de cargas, já
que temos dezenas de pedidos de esportação.”

modo diferente.
e) Calvin pede para a mãe não trazer mais nenhum livro

Marcus Maia, Processamento da Linguagem, Pelotas, EDUCAT, 2005

para ele.
a) próxima, remesa, espedição, dezenas.
13) No segundo quadrinho, há uma forma informal de usar

b) peças, remesa, concessão, dezenas.

o pronome “Me deu muito o que pensar.” Na linguagem

c) seguir, próxima, disjuntores, esportação.

formal deveria ser: “Deu-me muito o que pensar.” Assinale

d) eceção, remesa, espedição, esportação.

a alternativa que apresenta a correta colocação do

e) eceção, encarregado, concessão, dezenas.

pronome.
a) O aluno não tinha-o deixado na escola.

16) Leia as frases da coluna 1, associando às figuras de

b) Nunca esqueça-se de mim.

linguagem da coluna 2.

c) Naquela escola em que formei já passei-me bons
momentos.
d) Você nos emocionou com suas palavras.
e) Lhe entregamos a encomenda.

14) Em relação ao gênero textual história em quadrinhos
em geral, analise as afirmações a seguir.

Coluna 1
(

) O céu está mostrando sua face mais bela.

(

) Eduardo tem um olhar frio e branco.

(

) A menina quebrou a perna da cadeira.

(

) Li William Shakespeare várias vezes.

(

) Eles choraram rios de lágrimas.

I. É obrigatório o uso de texto verbal em todos os

Coluna 2

quadrinhos da história.

a) Catacrese

II. As histórias em quadrinhos servem exclusivamente

b) Hipérbole

para se contar piadas.

c) Metonímia

III. A mescla entre informações verbais e visuais é uma

d) Prosopopeia

característica fundamental na constituição das histórias.

e) Sinestesia
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A sequência está correta em

Leia o texto a seguir para responder às questões 19 e

a) c, a, b, d, e.

20.

b) a, c, d, b, e.
c) d, e, a, c, b.
d) b, e, d, c, a.
e) e, b, c, a, d.

Texto para as questões 17 e 18.

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).

19) A partir da análise da linguagem utilizada no poema,
podemos concluir que o locutor se revela 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) idoso, que habita uma comunidade urbana.
c) sertanejo, morador de uma área rural.
17) Os textos publicitários são produzidos para cumprir
determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse
cartaz estão voltados para a conscientização dos
brasileiros sobre a necessidade de

d) escolarizado, que habita uma comunidade do interior
do país.
e) estrangeiro, que imigrou para uma comunidade do sul
do país.

a) as crianças frequentarem a escola regularmente.
b) a formação leitora começar na infância.
c) a alfabetização acontecer na idade certa.
d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.
e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da
leitura.

18) As palavras grifadas a seguir são respectivamente:
“Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira
uma página.”
a) verbo – substantivo – artigo
b) substantivo – adjetivo – pronome

20. Observe o verso: “Meça desta grande terra/ umas para
eu!” O uso do pronome eu, nesse verso, está
desobedecendo as regras da gramática normativa.
Assinale a alternativa que traz uma frase correta com
relação ao uso do pronome eu/mim.
a) Traga o livro para mim ler.
b) Viajar é essencial para eu.
c) Preciso de férias para mim poder visitar meu avô.
d) Há alguma coisa para mim fazer?
e) Você pode comprar o ingresso para mim?

c) verbo – adjetivo – artigo
d) substantivo – substantivo – preposição
e) verbo – numeral – artigo
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R$ 1.500,00 para realizar essa compra e comprou a

Matemática

maior quantidade inteira de dólares que foi possível, então
21) Observe a pilha de cubos e duas de suas vistas:

é verdade que do valor que ele tinha disponível lhe
sobrou:
a) R$ 0,10.
b) R$ 0,26.
c) R$ 2,45.
d) R$ 3,48.
e) R$ 3,64.

A vista frontal desta pilha é:

a)

d)

b)

e)

24) Em uma noite de festa da Oktoberfest, foram vendidos
10 mil tickets de lanches, sendo que a pessoa poderia

escolher uma opção entre cachorro-quente ou pastel. De
c)

acordo com a organização, a quantidade de cachorrosquentes vendidos foi o triplo da quantidade de pastéis.
Nesse caso, é CORRETO afirmar que foram vendidos:

22) Na figura a seguir, os conjuntos A, B, C e D estão

a) entre 4000 e 5000 cachorros-quentes.

representados por 4 quadrados que se interceptam.

b) entre 6000 e 7000 cachorros-quentes.
c) entre 5000 e 6000 cachorros-quentes.
d) mais de 7000 cachorros-quentes.
e) menos de 4000 cachorros-quentes.

Dessa forma, a região hachurada pode ser representada
por
a) (B ∪ A) ∩ (C − D).
b) (B ∪ C) ∩ (A ∪ D).

25) Sendo x1 e x2 as raízes da equação x 2  x  12  0,

c) (B ∪ C) − (A ∪ D).

o resultado da soma x1  x2 é

d) (B ∩ C) − (A ∪ D).

a) 1.

e) (A − B) ∪ (C − D).

b) 3.
c) 4.

23) No dia 11 de novembro de 2015, o site do Banco

d) 7.

Central do Brasil indicava que a taxa de câmbio para a

e) 12.

compra do dólar era de R$ 3,7409. Nesse dia, Carlos
precisou comprar dólares e pagou a taxa de câmbio
indicada pelo Banco Central. Se ele tinha, ao todo,
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26) O custo total C, em reais, de produção de x kg de

Analisando o gráfico, o espaço disponível no novo cartão

certo produto é dado pela expressão C(x)  900x  50. O

de 32 GB, em termos percentuais, é igual a:

gráfico abaixo é o da receita R, em reais, obtida pelo

a) 60.

fabricante, com a venda de x kg desse produto.

b) 65.
c) 70.
d) 75.
e) 80.

28) Considere um relógio analógico de doze horas. O
ângulo agudo formado entre os ponteiros que indicam a
hora e o minuto, quando o relógio marca exatamente 5
Qual porcentagem da receita obtida com a venda de 1kg
do produto é lucro?
a) 5%
b) 10%
c) 12,5%

horas e 20 minutos, é:
a) 45°.
b) 40°.
c) 35°.
d) 30°.
e) 29°.

d) 25%
e) 50%

27) O cartão Micro SD é um tipo de mídia utilizada para
armazenamento de dados (arquivos, fotos, filmes,
músicas etc.). Um usuário tem um cartão Micro SD de

16 GB e, utilizando seu computador, visualiza, em termos
percentuais, os dados armazenados no cartão, conforme
o gráfico:

29) Se uma torneira despeja 62 litros de água em 40
minutos, quantos litros despejará em uma hora?
a) 70 litros
b) 72 litros
c) 85 litros
d) 93 litros
e) 124 litros

30) O açúcar que consumimos no nosso dia-a-dia é,
geralmente, retirado da cana-de-açúcar. Para obter 200kg
de açúcar são necessários 2500kg de cana. Quantos
quilogramas de cana-de-açúcar são necessários para
obter 980 kg de açúcar?
a) 11250kg
O usuário adquiriu um cartão do mesmo tipo, mas de

b) 12250kg

32 GB, com o objetivo de gravar os dados do seu cartão

c) 14100kg

de 16 GB em seu novo cartão de 32 GB. No entanto,

d) 15200kg
e) 16000kg

para aumentar o espaço de armazenamento disponível,
decidiu não gravar suas músicas no novo cartão.
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31) O gráfico mostra a média de produção diária de

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

petróleo no Brasil, em milhão de barris, no período de

O trapézio retângulo ABCD da figura representa a

2004 a 2010.

superfície de um reservatório de água.
Na figura, tem-se que:
AB  20 m;
CD  15 m;
AD  12 m;
ˆ é reto.
o ângulo DAB

33) Se, por uma questão de segurança, o reservatório
Estimativas feitas naquela época indicavam que a média
de produção diária de petróleo no Brasil, em 2012, seria
10%

superior

à

média

dos

três

últimos

anos

apresentados no gráfico.

precisa ser cercado, então o comprimento dessa cerca
será, em metros, de:
a) 60.
b) 59.

Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 2 ago. 2012.

c) 58.
Se as estimativas tivessem sido confirmadas, a média de

d) 57.

produção diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris,

e) 56.

em 2012, teria sido igual a:
a) 1,940.
b) 2,134.
c) 2,167.
d) 2,420.

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

e) 6,402.

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:
32) Suponha que a área do retângulo seja 40m² e o
perímetro, 24m. Nessas condições deve-se ter:

a) {

𝑥. 𝑦 = 40
𝑥 + 𝑦 = 12

𝑥. 𝑦 = 40
b) {
𝑥 + 𝑦 = 24
𝑥. 𝑦 = 24
c) {
𝑥 + 𝑦 = 24
d) {

𝑥. 𝑦 = 24
𝑥 + 𝑦 = 40

e) {

𝑥. 𝑦 = 40
𝑥 + 𝑦 = 40

De acordo com as informações acima, a altura h do
prédio é de:
a) 12 metros.
b) 14 metros.
c) 16 metros.
d) 18 metros.
e) 20 metros.
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35) Na construção proposta, o ponto A representa o

37) Luís queria completar o mapa do loteamento

número zero e o ponto B, o número 1. Ao construir BC de

colocando as medidas da frente dos lotes 1 a 3,

forma perpendicular a AB e de comprimento 1, obtém-se

respectivamente para a Rua Brisa e para a Rua Verão. Se

AC. Após, ao construir CD, também de comprimento 1 e

os lados dos lotes são paralelos, quais as medidas que

perpendicular a AC, obtém-se AD. Marcando, na reta r,

estão faltando?

AE de mesmo comprimento que AD, o ponto E
representará o número

a) 12m e 40m
b) 12m e 24m
c) 7,2m e 24m
a) 1,0.
b)

2.

c)

3.

d) 7,2m e 40m
e) 6m e 30m

d) 1,8.
e) 2,0.

36) Supondo que, na praça representada pela figura a

38) Hoje é dia de festa junina na escola.

seguir, houve uma manifestação e que, para calcular o
número de pessoas presentes, foi utilizado o número de
quatro pessoas por metro quadrado ocupado, determine
o número de pessoas presentes no ato, considerando que

Foram vendidos 400 convites e arrecadados R$ 900,00.

no lago não havia ninguém, mas o restante da praça

Qual é o número de convites vendidos, respectivamente,

estava ocupado.

para alunos e não alunos?
a) 100 e 300
b) 200 e 200
c) 300 e 100
d) 320 e 80
e) 350 e 50

a) 640 pessoas.
b) 1.240 pessoas.
c) 4.200 pessoas.
d) 4.800 pessoas.
e) 6.000 pessoas.
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39) Um pai deixou 90 reais para seus 3 filhos gastarem
durante a semana. Um deles pegou 60 reais e deixou o
restante para os outros dividirem igualmente. Com base
neste fato, podemos concluir que:
a) Cada filho recebeu em média o que lhe caberia.
b) A média para cada filho é de 60 reais.
c) A média entre os 3 filhos é de 15 reais.
d) Todos pegaram a mesma quantia.
e) A divisão foi incorreta, pois um dos filhos pegou o dobro
da média.

40) No início de um dia de coleta de lixo para reciclagem,
foram usados quatro recipientes de coleta, todos vazios e
de mesmo peso.

Ao final do dia, o recipiente com vidro pesava 3 kg, a
soma do peso dos recipientes com metal e com plástico
era igual ao peso do recipiente com papel e, por fim, o
peso do recipiente com metal superava o peso do
recipiente com plástico em 1,2 kg. Se a soma dos pesos
dos quatro recipientes, ao final desse dia, era igual a 8 kg,
então, a coleta de papel superou a de metal em:
a) 500 g.
b) 450 g.
c) 1,45 kg.
d) 1,85 kg.
e) 650 g.

9 de 9

