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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
VESTIBULINHO – ENSINO MÉDIO REGULAR - 2020
Barueri, 01 de dezembro de 2019
NOME COMPLETO

Nº DE INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
LEIA COM MUITA ATENÇÃO
1. Esta prova contém questões dos números 01 a 40, com 5 (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 TRÊS horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01 hora do início
da prova.
5. Você irá receber a folha de respostas que será utilizado para a correção da prova; confira o seu nome, e assine
no espaço reservado.
6. Assinale a resposta na folha de respostas preenchendo totalmente a 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 a folha de respostas. Não escreva nada na folha de respostas fora do campo reservado.
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. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova para rascunho.
12. Devolver o caderno de questões ao término da prova.

BOA PROVA!
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Língua Portuguesa

Assim, alguns machos podem até expulsar as fêmeas da
sua própria espécie caso elas cheguem perto da comida.

Leia o texto a seguir e responder às questões 1 a 8.

Na luta pela sobrevivência parece não haver espaço
para gentileza: machos e fêmeas geralmente se juntam

Procura-se

Os beija-flores ou colibris estão entre as menores
aves do mundo e são as únicas capazes de ficar voando
no mesmo lugar, como um helicóptero, ou de voar para
trás. Para isso, porém, as suas pequenas asas precisam
movimentar-se muito depressa, o que gasta muita

apenas na época da reprodução.

O

balança-rabo-canela

coloca

seus

ovos

de

setembro a fevereiro e choca-os durante 15 dias. A
fêmea é quem constrói o ninho e também cuida dos
filhotes por quase um mês após o nascimento para que
eles consigam sobreviver sozinhos.

energia. Assim, eles precisam se alimentar bastante, e
algumas espécies podem comer em um único dia até
oito vezes o seu próprio peso. Uau!

O pequeno balança-rabo-canela está ameaçado de
extinção por conta da destruição do ambiente onde vive,
ou seja, do seu habitat. As matas que servem de lar para

O balança-rabo-canela é um beija-flor pequeno que
pesa apenas nove gramas e só existe no Brasil. Ele tem
as costas esverdeadas e a parte de baixo do corpo na
cor canela, com um tom mais escuro na garganta. As
penas da cauda, por sua vez, são de cor bronze e têm

essa ave estão sendo destruídas de maneira acelerada
para a criação de animais, o cultivo de alimentos, a
instalação de indústrias e pelo crescimento das cidades.
Portanto, precisamos preservá-las para que esse belo
beija-flor não desapareça para sempre.

as pontas brancas. A ave possui ainda uma fina listra
branca em cima e embaixo dos olhos.

Fonseca, Lorena c.n; Alves, Maria Alice. Procura-se! Ciência hoje para
crianças, Rio de Janeiro, n.159, jul. 2005.

Assim como os outros beija-flores, o balança-rabocanela geralmente se alimenta de pequenos insetos,

1) De acordo com o texto, o balança-rabo-canela é um

aranhas e néctar (um líquido doce produzido pelas

beija-flor que:

flores). Para sugá-lo, essas aves têm uma língua com

a) pesa apenas nove gramas.

ponta dupla, que forma dois pequenos canudos.

b) põe ovos o ano inteiro.
c) possui uma lista branca nas asas.

É comum os beija-flores ficarem com os grãos de
pólen das flores grudados nas penas e no bico depois de

d) tem as costas cor de bronze.
e) é sempre gentil com todos da sua espécie.

sugarem o néctar. Assim, acabam levando-os de uma
flor a outra, à medida que seguem seu caminho. Como
as flores precisam do pólen para produzir sementes, os

2) Em "Assim, acabam levando-os de uma flor a outra, à

beija-flores, sem querer, ajudam-nas ao fazer esse

medida que seguem seu caminho" (4º parágrafo), o

transporte e acabam beneficiados também: afinal, o

pronome "os" refere-se a:

néctar das flores é um dos seus alimentos.

a) brotos em geral.
b) colibris pequenos.

Os beija-flores enxergam muito bem, e muitas flores

c) grãos de pólen.

possuem cores fortes, como vermelho ou laranja, para

d) insetos comestíveis.

atraírem a sua atenção. Embora muito pequenas, essas

e) filhotes recém-nascidos.

aves são muito valentes e sabem defender seus
recursos, como as flores que utilizam para se alimentar.
1 de 9

Processo seletivo para a 1ª série do Ensino Médio – FIEB 2020

3) O balança-rabo-canela, depois de sugar o néctar,

8) A respeito da palavra beija-flor, podemos afirmar que:

a) alimenta-se de insetos variados.

a) é um exemplo de derivação prefixal.

b) auxilia as fêmeas na criação dos filhotes.

b) seu plural é “beijas-flores”.

c) cuida dos filhotes por quase um mês.

c) é um substantivo abstrato.

d) contribui para a reprodução das flores.

d) é formada por composição por justaposição.

e) faz ninhos para a reprodução.

e) também poderia ser escrito com acento circunflexo:
beija-flôr.

4) Os beija-flores estão ameaçados de extinção porque:
a) comem até oito vezes o seu próprio peso.
b) o ambiente em que eles vivem está sendo destruído.
c) gastam muita energia para voar.

Leia a tirinha de Fernando Gonsales:

d) têm de lutar constantemente por seus recursos.
e) demoram muito tempo cuidando dos filhotes.

5) O texto "Procura-se":
a) informa sobre o perigo de extinção dos beija-flores
chamados de "balança-rabo-canela".
b) inventa algumas características sobre os beija-flores
chamados de "balança-rabo-canela".
c) traz um relato de experiência científica com os beijaflores chamados de "balança-rabo-canela".
d) anuncia que alguém está procurando beija-flores
chamados de "balança-rabo-canela" para comprar.
e) narra uma história inventada sobre os beija-flores que
vivem em florestas.
https://armazemdetexto.blogspot.com/2019/05/historia-em-quadrinhoniquel-nausea.html

6) A questão central tratada no texto é:
a) a reprodução de animais silvestres.
b) o crescimento das cidades.
c) o hábito alimentar das aves.
d) a produção de histórias sobre os beija-flores.
e) a preservação dos beija-flores.
7) Observe a palavra “Uau!” utilizada no primeiro
parágrafo do texto. Podemos classificá-la como sendo:
a) um substantivo
b) um verbo
c) uma interjeição
d) uma preposição
e) um artigo

9) Assinale a alternativa incorreta em relação à tira:
a) O humor da tira é construído a partir da quebra de
expectativa provocada pela resposta negativa do ratinho.
b) A expectativa do beija-flor ao fazer a pergunta ao
ratinho era impressioná-lo ao lhe dizer quantas vezes por
segundo um beija-flor bate a asa.
c) O beija-flor é quem sai surpreendido nessa conversa.
d) O ratinho elogia uma terceira personagem, que, na
sua visão, é muito mais incrível, pois teve a capacidade
de contar rapidamente todas as batidas de asa do beijaflor.
e) O beija-flor e o ratinho estavam plenamente de acordo
sobre todos os aspectos da conversa.
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Observe a propaganda publicada na revista O Malho de

Leia o texto a seguir para responder às questões 12 a

19 de abril de 1934.

15.

O beija-flor e o incêndio na floresta

Numa imensa floresta, viviam milhares de
animais que desfrutavam daquele lugar maravilhoso,
quando uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao
longe e, em pouco tempo, embaladas pelo vento, as
chamas já eram visíveis pelas copas das árvores.
Os animais, para se salvarem do incêndio,
começaram a fugir, exceto um pequeno beija-flor, que
voava da cachoeira ao fogo, levando gotas d'água em
seu pequeno bico, tentando amenizar o grande incêndio.
Incansável em sua tarefa e bastante ligeiro, ele
chamou a atenção de um elefante que, com suas orelhas
imensas, ouviu suas idas e vindas pelo caminho e,
admirado com tamanha coragem e curioso para saber
por que o pequenino não procurava também se afastar
do perigo como todos os outros
https://memoriaviva.tumblr.com/page/2

animais, pediu-lhe

gentilmente que o escutasse. Aproximou-se e perguntoulhe:
− Meu amiguinho, notei que tem voado várias

10) A propaganda anterior é muito antiga e, segundo as

vezes ao local do incêndio. Não percebe o perigo que

regras gramaticais de hoje, uma palavra deveria ser

está correndo? Se retardar a sua fuga, talvez não haja

acentuada. Assinale a alternativa que traz essa palavra e

mais tempo de salvar a si próprio! O que você está

a regra de acentuação adequada.

fazendo de tão importante? E o beija-flor respondeu:

a) legitimo – pois é uma proparoxítona.

− Tem razão, senhor elefante! Há mesmo um

b) sabonete – pois é uma paroxítona terminada em “e”.

grande perigo em meio àquelas chamas, mas acredito

c) marca – pois é uma oxítona terminada em “a”.

que, se eu conseguir levar um pouco de água em cada

d) eucalypto – pois é uma paroxítona terminada em “o”.

voo que fizer da cachoeira até lá, estarei fazendo a

e) beija-flor – pois é uma proparoxítona.

minha parte, pois preciso deste lugar para viver e estou
dando a minha contribuição para salvá-lo!
Em menos de um segundo, o enorme animal

11) Na propaganda, Beijaflor (grafado junto) é o nome da

marchou rapidamente atrás do beija-flor e, com sua

marca do sabonete. Nesse caso, trata-se:

vigorosa capacidade, acrescentou centenas de litros

a) de um substantivo comum.

d’água às pequenas gotinhas que o pássaro lançava

b) de um advérbio de modo.

sobre as chamas.

c) de um artigo definido.

Notando o esforço dos dois, em meio ao vapor

d) de um substantivo próprio.

que subia vitorioso dentre alguns troncos carbonizados,

e) de um advérbio de intensidade.

outros animais lançaram-se à cachoeira, formando um
imenso exército de combate ao fogo. E venceram o
incêndio.
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Quando a noite chegou, os animais da floresta
estavam exaustos pela dura batalha vivida, mas

e) e o elefante, juntamente com os outros animais,
carregaram água para apagar o fogo.

vitoriosos. Permaneceram sobre a relva que duramente
haviam protegido e contemplaram um luar como nunca

15) A alternativa em que o trecho transcrito apresenta
uma opinião é:

antes haviam notado.

a) “[...] uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao
longe [...]”.

Moral da história: A união faz a força.

b) “[...] pediu-lhe gentilmente que o escutasse.”
O BEIJA-FLOR e o incêndio na floresta. Adaptado.
Disponível em: alice.sustentabilidade.blogspot.com Acesso em:
16 set. 13.

c) “[...] notei que tem voado várias vezes ao local do
incêndio.”
d) “[...] talvez não haja mais tempo de salvar a si

12) Uma narrativa costuma apresentar, no início, uma

próprio!”.

situação de equilíbrio, que pode ser interrompida por um

e) “[...] o enorme animal marchou rapidamente atrás do

acontecimento que gere um conflito. Nessa fábula, o

beija-flor [...]”.

acontecimento que interrompe esse equilíbrio e gera o
conflito é:
a) As chamas já podiam ser vistas pelas copas das

Leia o poema a seguir e responda às questões 16 e 17.
Eu tenho um sonho

árvores.
b) Uma enorme coluna de fumaça foi vista ao longe.

Eu tenho um sonho

c) Os animais, para se salvarem do incêndio, fugiram da

lutar pelos direitos dos homens

floresta.

Eu tenho um sonho

d) O pequeno beija-flor levava um pouco de água em

tornar nosso mundo verde e sem dor

seu bico.

Eu tenho um sonho

e) Um elefante alertou o beija-flor sobre os perigos que

de boa educação para as crianças

corria.

Eu tenho um sonho
de voar livre como um beija-flor

13) No trecho: “Permaneceram sobre a relva [...].”

Eu tenho um sonho

(último parágrafo), a palavra em negrito traz a ideia

ter amigos de todas as raças

implícita de que os animais

Eu tenho um sonho

a) já estavam sobre a relva.

que o mundo viva em paz

b) pararam na relva.

e em parte alguma haja guerra

c) saíram da relva.

Eu tenho um sonho

d) deitaram-se sobre a relva.

acabar com a pobreza na Terra

e) chegaram à relva.

Eu tenho um sonho

14) O incêndio na floresta foi vencido porque o beija-flor
a) carregou, incansavelmente, centenas de litros de água
até o fogo.
b) e o elefante carregaram, sozinhos, centenas de litros
de água até o fogo.
c) ordenou aos outros animais que carregassem água

Eu tenho um monte de sonhos...
Quero que todos se realizem
Mas como?
Marchemos de mãos dadas
e ombro a ombro
Para que os sonhos de todos
se realizem!

até o fogo.
d) e o elefante convocaram outros animais para ajudálos no combate ao fogo.

SHRESTHA, Urjana. Eu tenho um sonho. In: DELMANTO, Dileta.
Jornadas.port – Língua Portuguesa, (adaptado). São Paulo: Saraiva,
2012, p. 275.
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16) Na maior parte do poema, o eu lírico faz referência

b) Apelativa, porque o objetivo é de influenciar,

aos seus sonhos. É correto afirmar que, além disso, há

convencer o receptor de alguma coisa por meio de uma

no contexto:

ordem, sugestão, convite ou apelo.

a) uma atitude de apego somente aos seus próprios

c) Fática, porque visa estabelecer uma relação com o

interesses.

emissor, um contato para verificar se a mensagem está

b) a interferência do eu lírico na resolução de vários

sendo transmitida ou para dilatar a conversa.

problemas.

d) Poética, porque o emissor expressa seus sentimentos

c) uma ideia de coletivo evidenciada pela forma verbal

através de textos que podem ser enfatizados por meio

“marchemos”.

das formas das palavras, da sonoridade, do ritmo.

d) a satisfação do eu lírico quando os seus sonhos foram

e) Referencial, porque transmite uma informação de

realizados.

forma clara e objetiva, mantendo a imparcialidade, sem

e)

uma acentuada

despreocupação

indicada pela

ter a pretensão do convencimento.

expressão “Mas como?”.
19) A alteração (X) feita na oração central do cartaz tem
17) Os quatro últimos versos articulam-se. A expressão

o objetivo de:

“Para que”, nesse contexto, estabelece o sentido de:

a) corrigir desvios no uso da língua portuguesa.

a) falta de consequência de uma ação.

b) mostrar o tipo de comportamento individual que não

b) objetivo a ser alcançado.

pode ser aceito pela sociedade.

c) negativa de algo declarado anteriormente.

c) mostrar a necessidade de transformação de um

d) condição para a realização de um ato.

comportamento passivo para um ativo.

e) questionamento de um fato anunciado.

d) desprestigiar o trabalho exercido pelos voluntários.
e) ressaltar a falta de importância de um trabalho coletivo

Leia o cartaz a seguir e responda às questões 18 a 20.

e dependente do outro.
20) A oração “Eu crio um mundo melhor” tem o intuito
(objetivo) de:
a) ressaltar a pouca importância do trabalho de
voluntariado.
b) dizer que cada indivíduo deve ser responsável por seu
futuro.
c) criticar o comportamento empenhado da população
diante dos problemas sociais.
d) mostrar a importância de saber se expressar para
convencer o outro.

https://decifrandotextosecontextos.blogspot.com/2016/05/atividade-deinterpretacao-genero_27.html

e) convidar o cidadão a ser ativo na sociedade e a mudar
a realidade.

18) Em “Faça a diferença! Seja voluntário”, percebe-se
que o texto foi construído de acordo com a função de
linguagem:
a) Emotiva, porque o objetivo do emissor é transmitir
suas emoções e anseios, isto é, a mensagem é subjetiva
e centrada no emitente.
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23) O sistema binário ou de base 2 é um sistema de

Matemática

numeração posicional em que todas as quantidades se
representam com base em dois algarismos, zero e

21) Considere as afirmações sobre números inteiros.

um (0 e 1).

I. Todo número primo é ímpar.
II. Se a é um número múltiplo de 3, então 2a é múltiplo

Para converter um número da base decimal para a base
binária, podemos utilizar o algoritmo ilustrado na figura a

de 6.

seguir:

III. Se a é um número par, então a2 é um número par.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

22) Na revista Amazing Fantasy #15, é publicada, pela

Nesse contexto, o número 99 convertido para o sistema

primeira vez, uma história do O Homem-Aranha. Ele se

de base binária será representado por:

tornaria o herói mais popular da Marvel. (agosto de

a) 1001001.

1962).

b) 1011001.
Disponível em: <<https://super.abril.com.br/comportamento/a-

c) 1100010.

cronologia-dos-super-herois/>>. Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado)

d) 1100100.
e) 1100011.

No texto, o #15, indica o exemplar de número quinze da

24) Dois automóveis A e B partem do mesmo ponto, no

publicação. Entretanto, podemos utilizar símbolos com

mesmo instante e no mesmo sentido, em uma pista de



corrida circular. Se o automóvel A completa cada volta

substituem alguns algarismos. Em sequência crescente,

em 3 minutos e o automóvel B completa cada volta em 5

quais os valores obtidos para os referidos símbolos?

minutos, assinale a alternativa que apresenta em

1 5 @ 2

 8 #
2 0 1 9

quantos minutos depois da largada eles irão se encontrar

outros significados. Na adição abaixo,

a) 2; 4; 7

#, @

e

pela primeira vez no ponto onde partiram:
a) 3 minutos.
b) 6 minutos.
c) 10 minutos.

b) 1; 2; 3
c) 3; 4; 7

d) 15 minutos.
e) 20 minutos.

d) 2; 3; 7
e) 4; 5; 8
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25) Segundo uma profecia Maia, acreditava-se que 2012

28) A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas de

seria o ano do “fim do mundo”. Supondo-se que essa

florestas tropicais da América do Sul que abriga uma

profecia tivesse sido anunciada em um domingo, e que,

diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam

a partir daí, a Terra teria “apenas” mais 1.870.626 “dias

que haja um total de 8.732 espécies entre plantas e

de vida”, o dia da semana em que o “mundo acabaria”

vertebrados endêmicos nesse bioma, e que a diferença

seria:

entre a quantidade daquelas plantas e a quantidade

a) segunda.

destes vertebrados, nessa ordem, seja de 7.268

b) terça.

espécies.

c) quarta.

Nessas condições, a quantidade de plantas endêmicas

d) quinta.

nesse bioma é:

e) sexta.

a) 723.
b) 1.464.
c) 5.813.
d) 8.000.
e) 16.000.

26) Sobre os conjuntos finitos e não vazios A e B, são
feitas as seguintes afirmativas:
I. A  B tem mais elementos que A.
II. A  B tem menos elementos que A.
III. A  B tem menos elementos que A.
e

x2

29)

verdadeira(s)

x 2  x  12  0, o resultado da soma x1  x 2 é:

a) nenhuma delas.

Sendo

x1

Dentre as afirmativas acima, é (são) necessariamente

as

raízes

da

equação

a) 1

b) apenas I e II.

b) 3

c) apenas I e III.

c) 4

d) apenas II e III.

d) 7

e) I, II e III.

e) 12

27) Perguntou-se a 400 famílias de um bairro da cidade

30)

qual era o tipo de transporte utilizado em seu dia a dia.

3x2  20x  12  0 assinale a alternativa que apresenta o

Segundo as respostas, 275 famílias fazem uso de

conjunto solução da equação:

transporte público; 100 famílias utilizam o transporte

 3
a) 2,  .
 2

público

e

o

transporte

particular;

e

105

usam

exclusivamente o transporte particular. Quantas famílias
não usam nenhum tipo de transporte?
a) 20
b) 80
c) 120
d) 125
e) 275

Dada

a

equação

do

segundo

grau:

 1
b) 3,  .
 3
 1
c) 3,  .
 2

 1
d) 6,  .
 3
 2
e) 6,  .
 3
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31)

Qual

o

 2 2  5 1   2 3
       
 3   4 2   5 10

resultado
em

sua

da

expressão

34) Em uma certa turma de 49 alunos, o número de

forma

irredutível

homens corresponde a

3
do número de mulheres.
4

Quantos homens tem essa turma?

(mais simplificada possível)?

a) 14

a) 260 123

b) 21

b) 90 54

c) 28

c) 12 25

d) 35

d) 10 6

e) 42

e) 5 3

35) Um avião, ao decolar no aeroporto Guarulhos,
percorre uma trajetória retilínea formando um ângulo
constante de 30 com o solo. Depois de percorrer
32) Determine o valor do produto (2x  y)2, sabendo que

4x2  y2  8 e xy  2.

1.000 metros, na trajetória, a altura atingida pelo avião,
em metros, é:
a) 300.

a) 0

b) 400.

b) 1
c) 2

c) 500.

d) 4

d) 600.

e) 8

e) 1.000.

36) Celso decidiu montar uma pequena horta no quintal
de sua casa no formato de um retângulo, medindo 1
x  y  1
, verifica-se que:
33) Considerando o sistema 
x  y  2

metro de largura por 4 metros de comprimento. Para

a) as retas que representam esse sistema são paralelas.

molham regiões circulares com raio igual a 50cm. As

b) esse sistema não possui solução.

regiões molhadas, representadas em cinza, tangenciam-

 3
1 
c) a solução desse sistema é  ,    .
 2 2  

se entre si e, também, tangenciam as bordas da região

d) as retas que representam

seguir.

esse sistema são

fazer a irrigação, decidiu utilizar 4 aspersores, que

retangular destinada à horta, como mostra a figura a

coincidentes.
e) as retas que representam esse sistema não são
concorrentes.
Algum tempo depois, Celso percebeu que algumas
plantas não recebiam água suficiente para o seu
desenvolvimento por estarem próximas à borda da horta.
Assim, ele verificou que a área não molhada da horta
corresponde a

(utilize π  3)
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a) 10% da área destinada à horta.
b) 16% da área destinada à horta.
c) 20% da área destinada à horta.
d) 25% da área destinada à horta.
e) 33,3% da área destinada à horta.

Assim sendo, quanto é a área destinada para a horta?
a) 168 m2
b) 150 m2
c) 84 m2
d) 42 m2
e) 21 m2
37) Para organizar uma fila, a professora foi fazendo
trocas de lugar de dois em dois alunos entre si, de modo
que o mais alto sempre ficasse atrás do mais baixo.
39) Todas as quatro figuras a seguir têm:

Para passar da configuração A para a configuração B,
foram necessárias, no mínimo:
a) 3 trocas.
b) 4 trocas.
c) 5 trocas.
d) 6 trocas.

a) perímetros iguais e áreas iguais.

e) 7 trocas.

b) perímetros iguais e áreas diferentes.
c) perímetros diferentes e áreas iguais.
d) perímetros diferentes e áreas diferentes.
e) perímetros iguais às áreas.

38) Uma determinada área pública da cidade foi
destinada à construção de uma horta comunitária onde

40) Sou uma mulher. Se a filha do Joaquim é a mãe da

serão produzidos alimentos, por meio do trabalho

minha filha, qual é o meu grau de parentesco com o

voluntário e solidário da comunidade, monitorados por

Joaquim?

uma equipe de técnicos que utiliza o sistema de

a) Avó

produção agroecológico. O mapa a seguir mostra, em

b) Mãe

escala, a área que será destinada à horta. Cada unidade

c) Filha

horizontal ou vertical na figura abaixo equivale a 1

d) Neta

metros na realidade.

e) Bisneta
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