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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
VESTIBULINHO – ENSINO TÉCNICO MODULAR - 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

Mas Elefante nem se mexeu. Uma grande lágrima
escorreu devagar pela sua tromba. E mais uma, e mais
outra. Não demorou muito, e a princesa Arabela estava

TEXTO I – Princesa Arabela, mimada que só ela!

num lago de lágrimas que alcançava seus tornozelos.
5–

Era uma vez uma princesinha chamada Arabela. Ela
morava num grande palácio com seu pai e sua mãe: o
rei e a rainha. O dia do seu aniversário estava chegando.

Pare com isso, senão eu acabo me afogando! – ela

disse.
– Quero ir pra casa! – soluçava Elefante. – Por favor,
leve-me de volta.

Mas o que se pode dar a uma princesinha que tem tudo?

– Não posso, você é meu presente – protestou a

– Minha querida Arabelinha, o que você quer ganhar

princesa. Mas quando Elefante começou a soluçar de

de presente? – perguntou o rei. A princesa Arabela

novo, ela gritou depressa:– Por favor, pare de chorar. Eu

pensou... Pensou...

vou levar você de volta agora mesmo!

1–

O que você acha de um par de patins com rubis

nas rodas? – sugeriu a rainha.
– Eu já tenho – respondeu a princesa Arabela.

Pelo caminho, a princesa Arabela viu uma porção de
bichos diferentes.
6–

Eu quero este, e aquele, e aquele outro também! –

– E uma bicicleta dourada?

Elefante foi andando depressa...Quando finalmente

– Eu já tenho – respondeu a princesa.

chegaram

– E um ratinho de pelúcia gostoso de abraçar?

elefantinha correu em direção a eles.

– Eu já tenho – respondeu a princesa.
– E um joguinho de chá? E um carrinho de boneca?
2–

Eu já tenho tudo isso! – exclamou a princesa. –

Agora eu quero uma coisa diferente. Eu quero... Um
elefante!

8–

ao lugar onde Elefante morava,

7uma

Mamãe! Você chegou bem na hora! E trouxe meu

presente com você!
– Sim, filhinha – Elefante respondeu.
– E é justamente o que você sempre quis: uma
princesinha de verdade!

– Um elê o quê? – gritou a rainha.
– Xiiii... Murmurou o rei. – Onde vamos encontrar um

FREEMAN, Mylo. Princesa Arabela, mimada que só ela! Ed. Ática,
2008.

animal desses?
– E quem vai deixar que ele fique conosco?
A princesa Arabela nem quis saber das dificuldades.

TEXTO II

Ela queria um elefante.
No dia seguinte, o rei ordenou a seus servos que
fossem procurar um elefante.
Os servos procuraram por sete dias e sete noites.
Voltaram no oitavo dia. Com um elefante.
Finalmente chegou o grande dia do aniversário da
princesa Arabela.
3Quando

ela abriu os olhos de manhã, seu presente

já estava lá. Arabela dançou de alegria em volta do
elefante.
– Eu vou brincar com ele agora mesmo! – ela disse,
toda contente. Venha, Elefante, sente-se aqui!
Elefante ficou parado, triste, olhando para frente.
4–

Ei, você é o meu presente, tem que brincar

comigo! – gritou Arabela, impaciente.

1) A princesa Arabela pede de presente um elefante
porque:
a) não tem mais o que pedir.
b) gosta de animais exóticos.
c) pretende montar um zoológico.
d) quer aprender sobre os animais.
e) deseja dar amor e carinho ao animal.
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2) “– Eu já tenho tudo isso! – exclamou a princesa.” (ref.

b) “Quando ela abriu os olhos de manhã, seu presente já

2) A palavra sublinhada indica que a princesa:

estava lá.” (ref. 3); “seu” refere-se à princesa Arabela.

a) sussurrou bem alto.

c) “– Pare com isso, senão eu acabo me afogando!” (ref.

b) reclamou em voz alta.

5);

c) proferiu com serenidade.

d) “– Eu quero este, e aquele, e aquele outro também!

d) estava exaltada de felicidade.

(ref. 6); “este” substitui elefante.

e) ordenou que o narrador colocasse o ponto de

e) “(...) uma elefantinha correu em direção a eles” (ref. 7);

exclamação.

“eles” retoma Elefante, Arabela, o rei e a rainha.

3) Releia:

6) No trecho, “– Ei, você é o meu presente, tem que

“– Mamãe! Você chegou bem na hora! E trouxe meu

brincar comigo! – gritou Arabela, impaciente.” (ref. 4),

presente com você!

Arabela mostra-se autoritária. A opção que pode

– Sim, filhinha – Elefante respondeu.

substituir o que está sublinhado acima, mantendo o

– E é justamente o que você sempre quis: uma

mesmo tom autoritário expresso pela princesa é:

princesinha de verdade!” (ref. 8)

a) ... deveria brincar comigo.

Como ocorre em muitas histórias infantis, o final é

b) ... prefere brincar comigo!

inesperado. Observando o trecho destacado acima,

c) ... poderia brincar comigo!

percebe-se que

d) ... pode brincar comigo.

a) Elefante se comoveu com a princesa.

e) ... brinque comigo!

b) Elefante foi um animal ingênuo e inocente.
c) Arabela ficou sensibilizada com o choro do Elefante.
d) Elefante também tinha uma filha autoritária como a
princesa.
e) Arabela percebeu que Elefante não seria um bom
brinquedo.

“isso” retoma a fala de Elefante.

7) Na tira do Armandinho (texto II), a palavra “não” é
usada em dois momentos distintos. Marque a alternativa
que melhor analisa a relação entre as duas ocorrências.
a) O segundo “não” contradiz o primeiro “não”, e eles
indicam intenções distintas.
b) O segundo “não” confirma o primeiro “não”, e eles

4) As histórias transmitem mensagens que, muitas

indicam intenções semelhantes.

vezes, podem trazer ensinamentos para a nossa vida.

c) O primeiro “não” reafirma o segundo “não”, pois

Uma lição que se depreende do desfecho do conto da

ambos apresentam sentidos idênticos.

princesa Arabela está presente no seguinte ditado

d) O segundo “não” é igual ao primeiro “não”, pois ambos

popular:

foram usados com a finalidade da manipulação.

a) “Quem tudo quer nada tem.”

e) O primeiro “não” desfaz o segundo “não”, pois este foi

b) “Cada macaco no seu galho.”

usado com o intento da manipulação.

c) “Gato escaldado tem medo de água fria.”
d) “Em terra de cego quem tem olho é rei.”

8) Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,

e) “Em casa de ferreiro, o espeto é de pau.”

onomatopeia é o nome que se dá para a formação de
uma palavra a partir da reprodução aproximada de um

5) Algumas palavras substituem outros termos ou

som natural a ela associado. Que palavra do texto II

expressões do texto, estabelecendo ligações entre as

corresponde a uma onomatopeia?

partes e evitando repetições. Marque a alternativa cuja

a) precisam

análise do elemento coesivo esteja adequada.

b) não

a) “– O que você acha de um par de patins com rubis

c) crunch

nas rodas? – sugeriu a rainha.” (ref. 1); “você” substitui

d) bolacha

rainha.

e) filho
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9) “As crianças precisam saber que existem limites!”

12) O texto apresentado como campanha publicitária traz

“Educar também é saber dizer ‘NÃO’!”

o seguinte enunciado “Quando uma doença aparece,

Podem-se unir essas duas falas em apenas uma única

traz todas as marcas que ela pode deixar na sua vida.

frase, sem alterar o seu sentido original, por meio do

Por isso, eu, você, pais e responsáveis, profissionais da

seguinte termo:

saúde, professores, agentes de saúde, precisamos

a) se

resgatar a importância das vacinas.” A expressão em

b) mas

destaque revela que

c) embora

a) importa recuperar a confiança na vacinação.

d) porque

b)

e) quando

permanece.

a

credibilidade

da

vacina

contra

o

sarampo

c) ainda é grande o prestígio das vacinas.
10) As palavras “crianças”, “não” e “comer”, todas

d) a vacinação deve ser obrigatória.

retiradas

e) o poder da vacinação nunca foi questionado.

da

tirinha,

podem

ser

classificadas,

respectivamente em:
a) verbo, substantivo, advérbio.

13) O texto apresentado é uma campanha publicitária na

b) substantivo, advérbio, verbo.

qual

c) pronome, verbo, substantivo.

arrependimento,

d) advérbio, adjetivo, verbo.

enunciado, pretende-se

e) adjetivo, pronome, substantivo.

a) mostrar por que ainda não há vacinas contra o

é

utilizado

o

enunciado

não

existe

“Porque,

vacina”.

contra

Com

o

esse

arrependimento.
b) esclarecer por que o sarampo voltou a circular no
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:

brasil.
c) alertar sobre por que todos somos responsáveis pela
volta do sarampo ao brasil.
d) justificar uma opinião sobre a garantia de eficácia da
vacina contra o sarampo.
e) explicar por que é importante evitar o risco de
transmissão do sarampo.

14) A alternativa que traz o uso correto do porquê é:
a) Porque você é tão educado?
b) Perguntaram porquê ele atrapalhava tanto.
c) Ficou reprovado porquê não estudou.
d) O telegrama por que tanto esperava chegou.
e) Por quê você se atrasou de novo?

11) O enunciado “Sou o sarampo, mas pode me chamar
de arrependimento” está relacionado à ideia de que

15) Assinale a alternativa que completa correta e

a) o sarampo é consequência de um arrependimento.

respectivamente as lacunas:

b) a doença leva a um arrependimento.

I. Ele trabalha na empresa … três anos.

c) o arrependimento é a causa da doença.

II. Daqui … três meses, estarei viajando.

d) o arrependimento é um sintoma da doença.

III. De São Paulo … Vinhedo são 70 quilômetros.

e) com o arrependimento não há a doença.

IV. O sinal soou … cinco minutos.
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a) há – há – a – a.

17) Assinale a alternativa correta.

b) a – a – há – há.

a) Todos respeitaram e reverenciaram o morto.

c) há – a – a – há.

b) Ninguém respeitou o enterro.

d) a – há – a – há.

c) Todos os homens do café, menos um, tiveram um

e) há – a – há – a.

profundo sentimento de respeito ao morto.
d) Nem todos os homens no café demonstraram

16) Das alternativas seguintes, apenas uma preenche de

respeito, pois não tiraram seus chapéus.

modo correto as lacunas das frases abaixo. Assinale-a:

e) Apenas um dos homens saudou com verdadeira

Quando saíres, avisa-nos que iremos … .

reverência e respeito o enterro.

Meu pai deu um livro para … ler.
Não se ponha entre … e ela.

18) Assinale a alternativa que esteja de acordo com o

Mandou um recado para você e para … .

texto.

a) contigo – eu – eu – eu.

a) O enterro era de uma pessoa importante.

b) com você – mim – mim – mim.

b) O fato mais importante do texto era o enterro.

c) consigo – eu – mim – mim.

c) O importante no texto não é o enterro, mas as atitudes

d) contigo – eu – mim – mim.

dos homens que se achavam no café.

e) com você – mim – eu – eu.

d) As atitudes dos homens que estavam no café são
consideradas corretas pelo autor.
e) As atitudes dos homens não interessam ao autor.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:
19) Assinale a alternativa correta de acordo com as
Momento num café

ideias desenvolvidas no texto.
a) Para o outro homem, no entanto, nem a morte

Quando o enterro passou

merecia respeito.

Os homens que se achavam no café

b) Para o autor, não devemos respeitar os mortos.

Tiraram o chapéu maquinalmente

c)

Saudavam o morto distraídos

Para

os

homens

que

tiraram

o

chapéu

maquinalmente, somente a vida é que importava, pois

Estavam todos voltados para a vida

estavam “voltados para a vida”.

Absortos na vida

d) Os homens que tiraram o chapéu maquinalmente

Confiantes na vida

compreenderam o significado da vida naquele momento.
Um no entanto se descobriu num gesto largo e

e) O morto estava só parcialmente livre das atribulações
da vida.

demorado
Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem

20) As palavras “maquinalmente” e “longamente” podem
ser classificadas pela gramática como:

finalidade

a) adjetivos de intensidade.

Que a vida é traição

b) advérbios de tempo.

E saudava a matéria que passava

c) advérbios de lugar.

Liberta para sempre da alma extinta.

d) adjetivos de tempo e lugar.
BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira, Rio de Janeiro:

e) advérbios de modo.

Record, s/d.

Vocabulário: esquife = caixão
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Matemática
21) Sejam

𝐴 = {1, 2, 4, 5},

I)

𝐵 = {2, 3, 4, 6}

e

𝐶 = {1, 2, 3, 5}, então:
a) 𝐶 ∪ 𝐴 = {1, 2, 5}
b) 𝐵 ∪ 𝐶 = {4, 6}

𝑏
𝑐

<1

II) 𝑎 + 𝑏 > 0
III) 𝑏𝑐 < 𝑐
IV) 𝑎𝑐 > 𝑏
Somente estão corretas as afirmações:
a) I e II

c) 𝐵 ∩ 𝐴 = {2, 4}

b) I e III.

d) 𝐵 ∩ 𝐶 = {1, 4, 5, 6}

c) II e III.

e) 𝐴 ∩ 𝐶 = {1, 4, 5, 6}

d) III e IV.
e) I, II e III.

25) Um pedaço de papel tem a forma do triângulo
equilátero PQR, com 8cm de lado, sendo M o ponto
22) Sou um homem. Se o filho do Joaquim é o pai do

médio do lado PR:

meu filho, qual é o meu grau de parentesco com o
Joaquim?
a) Avô
b) Pai
c) Filho
d) Neto
e) Bisneto

Dobra-se o papel de modo que os pontos Q e M
coincidam, conforme ilustrado acima.
O perímetro do trapézio PSTR, em cm, é igual a:
a) 20
b) 24
c) 28

23) Qual é o número seguinte: 9, 16, 25, 36, ...?

d) 32

a) 45

e) 36

b) 49
c) 64
d) 72

26) As medidas da hipotenusa e de um dos catetos de

e) 81

um triângulo retângulo são dadas pelas raízes da
equação 𝑥 2 − 9𝑥 + 20 = 0. Qual é a medida do outro
cateto?
a) 6
b) 5
c) 4

24) De acordo com a representação geométrica de

d) 3

números reais, a seguir:

e) 2
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27) Uma fábrica de camisas tem um custo mensal dado

a) A, B e C.

pela expressão 𝐶(𝑥) = 5000 + 15𝑥, onde 𝑥 é o número

b) A, C e B.

de camisas produzidas por mês. Cada camisa é vendida

c) B, A e C.

por

R$ 25,00. Atualmente, o lucro mensal é de

d) B, C e A.

R$ 2000,00. Para dobrar esse lucro, a fábrica deverá

e) C, A e B.

produzir e vender mensalmente:
a) 200 unidades a mais do que produz e vende.
b) 100 unidades a mais do que produz e vende.
c) o dobro do que produz e vende.
d) a metade a mais do que produz e vende.
30) Em uma sala de aula entram n alunos. Se sentarem

e) a mesma quantidade que produz e vende.

2 alunos em cada bancada, 6 ficarão de pé. Porém, se
em cada bancada sentarem 3 alunos, haverá 3
bancadas vazias.
O número de alunos n é:
a) 45
b) 40
28) No acerto anual do imposto de renda, um

c) 36

aposentado deve pagar 15% sobre uma parte de seus

d) 30

vencimentos, sendo a outra parte isenta de tributação.

e) 25

Feitos os cálculos, o aposentado observou que seus
rendimentos anuais totalizaram R$ 30.000,00 e que
deveria pagar R$ 900,00 de imposto. Nessas condições,
o valor da parte isenta de tributação é igual a:
a) R$ 20.000,00
b) R$ 21.000,00
c) R$ 22.000,00

31) Numa escola foi feito um levantamento para saber

d) R$ 23.000,00

quais os tipos de calçados mais usados pelas crianças.

e) R$ 24.000,00

Foi obtido o seguinte resultado: um quarto usa sandálias;
metade usa tênis; um quinto usa sapatos, e os 120
restantes usam outros tipos de calçados.
Pode-se

concluir

que,

pelos

tipos

de

calçados

encontrados, há nessa escola um total de
29) Em cada um de 3 envelopes, nas cores azul,

a) 2700 crianças.

amarelo e vermelho, há somente um dos relatórios A, B

b) 2600 crianças.

ou C, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que

c) 2500 crianças.

das informações a seguir, exatamente duas são falsas.

d) 2400 crianças.

I. No envelope vermelho não está o relatório A.

e) 2300 crianças

II. O relatório C está no envelope amarelo.
III. No envelope azul não está o relatório C.
Com base no que foi apresentado, os envelopes azul,
amarelo

e

vermelho

contêm

os

relatórios,

respectivamente:
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32) Raquel, Júlia, Rita, Carolina, Fernando, Paulo,

35) Em uma enquete no centro olímpico, foram

Gustavo e Antônio divertem-se em uma festa. Sabe-se

entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300

que Carolina é casada, mas não é esposa de Paulo. Em

praticam natação, 250 praticam atletismo e 200 praticam

um dado momento, observa-se que a mulher de

esgrima. Além disso, 70 atletas praticam natação e

Fernando está dançando com o marido de Raquel,

atletismo, 65 praticam natação e esgrima e 105 praticam

enquanto Fernando, Carolina, Antônio, Paulo e Rita

atletismo e esgrima, 40 praticam os três esportes e 150

estão sentados, conversando.

não praticam nenhum dos três esportes citados. Nessas

Sabendo que a esposa de Antônio está na festa, é

condições, o número de atletas entrevistados foi:

correto afirmar que sua esposa é:

a) 1180

a) Não se pode afirmar quem é a esposa de Antônio.

b) 1030

b) Rita

c) 800

c) Júlia

d) 700

d) Raquel

e) 600

e) Carolina

33) Um automóvel com velocidade constante de 80km/h
demora 3h para percorrer certa distância. Quanto tempo
demorará para percorrer a mesma distância outro auto
cuja velocidade constante é de 120km/h?
a) 0,5 hora
b) 1 hora

36) A tabela indica a soma dos ângulos internos de

c) 1,5 hora

alguns polígonos.

d) 2 horas
e) 2,5 horas

POLÍGONO

Nº DE
LADOS

SOMA DOS ÂNGULOS
INTERNOS

Triângulo

3

1x180 = 180º

quadrilátero

4

2x180 = 360º

pentágono

5

3x180 = 540º

hexágono

6

4x180 = 720º

Um polígono que tem a soma de seus ângulos internos
34) Os lados do quadrado medem 5cm. Ele foi

igual a 3240º, tem o seguinte número de lados:

quadriculado em 1cm. A área sombreada da figura é:

a) 40
b) 32
c) 20
d) 18
e) 15

a) 11 cm2
b) 12 cm2
c) 13 cm2
d) 14 cm2
e) 15 cm2
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37) A média da distribuição representada pelo seguinte

39) Observe as figuras A, B, C, D e E desenhadas no

Histograma é:

quadriculado abaixo. Somando-se as áreas de todas as
1
figuras, qual dessas figuras tem área igual a
dessa
6
soma?

a)

61
9

b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

38) Uma garota decidiu brincar com seus carimbos e, em

40)

pedaços de papel, criou uma sequência de figuras.

(quilômetros) para metros, obtemos, respectivamente:

Convertendo

843dm

(decímetros)

e

35km

a) 84,3 e 35000 metros.
b) 8,43 e 3500 metros.
c) 0,843 e 350 metros.
d) 8430 e 3,5 metros.
Quantos triângulos e quantos círculos haverá na

e) 84300 e 0,35 metros.

vigésima figura se a garota mantiver o padrão da
sequência ilustrada.
a) 400 círculos e 210 triângulos
b) 210 círculos e 400 triângulos
c) 40 círculos e 19 triângulos
d) 20 círculos e 39 triângulos
e) 39 círculos e 20 triângulos
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