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FUNDAMENTAL INCOMPLETO

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (05 questões) e Conhecimentos 
Gerais (05 questões).

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.
III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	o	cargo	esteja	divergente,	

solicite	ao	fiscal	de	sala	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	nesse	
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V.	 Verifique	se	a	impressão,	a	paginação	e	a	numeração	das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	notifique	

o	fiscal.
VI.		Você	dispõe	de	03	 (três)	horas	para	 fazer	esta	prova.	Reserve	os	20	 (vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	de	

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII.	O	candidato	não	poderá	levar	o	caderno	de	questões.	O	caderno	de	questões	será	publicado	no	site	do	IBFC, no prazo 

recursal	contra	gabarito.	
IX.	 Marque	o	cartão	de	respostas	cobrindo	fortemente	o	espaço	correspondente	à	letra	a	ser	assinalada,	conforme	o	exemplo	

no próprio cartão de respostas. 
X.	 A	leitora	óptica	não	registrará	as	respostas	em	que	houver	falta	de	nitidez	e/ou	marcação	de	mais	de	uma	alternativa.	 																															
XI.	 O	cartão	de	respostas	não	pode	ser	dobrado,	amassado,	rasurado	ou	manchado.	Exceto	sua	assinatura,	nada	deve	ser	

escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.	
XII.	Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas	e	este	caderno.	As	observações	ou	marcações	registradas	

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII.	É	terminantemente	proibido	o	uso	de	telefone	celular,	pager	ou	similares.
 

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto
O retrato

     (Ivan Angelo) 

 O	 homem,	 de	 barba	 grisalha	 mal-aparada,	 vestindo	
jeans	azuis,	camisa	xadrez	e	 jaqueta	de	couro,	sentou-se	no	
banquinho	alto	do	balcão	do	botequim	e	ficou	esperando	sem	
pressa	que	o	rapaz	viesse	atendê-lo.	O	rapaz	fazia	um	suco	de	
laranjas	para	o	mecânico	que	comia	uma	coxa	de	frango	fria.	O	
homem	tirou	uma	caderneta	do	bolso,	extraiu	de	dentro	dela	uma	
fotografia	e	pôs-se	a	olhá-la.	Olhou-a	tanto	e	tão	fixamente	que	
seus	olhos	ficaram	vermelhos.	Contraiu	os	lábios,	segurando-
se para não chorar; a cara contraiu-se como uma máscara de 
teatro trágico. O rapaz serviu o suco e perguntou ao homem o 
que	ele	queria.	O	homem	disse	“nada	não,	obrigado”,	guardou	
a	foto,	saiu	do	botequim	e	desapareceu.	

1) A partir da leitura atenta do texto, pode-se concluir que a 
observação da fotografia deixou um dos personagens: 
a)  revoltado.
b)		emocionado.
c)  sorridente.
d)  preocupado.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
2, 3 e 4 seguintes. 

“O homem, de barba grisalha mal-aparada, vestindo jeans 
azuis, camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no 
banquinho alto do balcão do botequim e ficou esperando sem 

pressa que o rapaz viesse atendê-lo.”

2) Dentre as palavras abaixo, presentes no trecho  em 
análise, assinale a única que NÃO pode ser classificada 
como adjetivo. 
a)  grisalha.
b)		xadrez.
c)  azuis.
d)		jeans.

3) O pronome pessoal destacado no trecho faz referência 
à seguinte palavra: 
a)  homem.
b)		banquinho.
c)		balcão.
d)		botequim.

4) No fragmento em análise, o narrador busca dar destaque 
à caracterização: 
a)  de um possível cliente.
b)		do	botequim.
c)		do	funcionário	do	botequim.
d)  dos velhos em geral.

5) No trecho “O homem tirou uma caderneta do bolso, 
extraiu de dentro dela uma fotografia e pôs-se a olhá-
la.”, o verbo encontra-se no singular pois concorda 
com a seguinte palavra: 
a)  caderneta.
b)		bolso.
c)		fotografia.
d)  homem.

6) Assinale a opção em que se indica um par de palavras 
sinônimas empregadas no texto. 
a)		“camisa”	e	“jaqueta”.
b)		“retrato”	e	“fotografia”.	
c)		“máscara”	e	“trágico”.
d)		“balcão”	e	“botequim”.

7) Ao afirmar que o homem olhou a fotografia “tanto 
e tão fixamente”, o narrador descreve, por parte do 
personagem, uma atitude de: 
a)  desprezo.
b)		desgosto.
c)  atenção.
d)		relaxamento.

8) O plural do substantivo “balcão” é balcões. Assinale a 
alternativa em que se indica, corretamente, o plural do 
substantivo. 
a)  irmão – irmões.
b)		pão	–	pães.
c)  mão – mões.
d)  limão – limãos.

9) Na oração ‘O homem disse “nada não, obrigado”’, o 
verbo encontra-se flexionado no pretérito perfeito do 
modo Indicativo. Assinale a opção em que se reescreve 
a oração com o verbo no tempo presente do Indicativo.  
a)		O	homem	diz	“nada	não,	obrigado.
b)		O	homem	diria	“nada	não,	obrigado.
c)		O	homem	dirá	“nada	não,	obrigado.
d)		O	homem	dizia	“nada	não,	obrigado.
 

10) As últimas ações descritas no texto, “guardou a foto, 
saiu do botequim e despareceu” reforçam, em relação à 
descrição do homem que sentou-se no banquinho, um 
clima de:
a)  humor.
b)		terror.
c)  mistério.
d)  romance.

MATEMÁTICA

11) Para completar um álbum são necessárias 186 figurinhas. 
Se Carlos comprou 34 pacotes com 3 figurinhas cada e 
no total haviam 19 figurinhas repetidas, então o número 
de figurinhas que faltam para completar o álbum é igual 
a:
a)  113
b)		83
c)  103
d)  93

12) Marcia vai dividir R$ 512,00 entre seus quatro filhos. 
Sabendo que cada filho recebeu a mesma quantia, 
então o valor recebido por cada filho foi:
a)		R$	128,00
b)		R$	132,00
c)		R$	123,00
d)		R$	138,00

13) Paulo gastou 
5
2

 
do seu salário para pagar aluguel e  

 ainda lhe restaram R$ 420,00. Desse modo, o valor do 
aluguel pago por Paulo foi:
a)		R$	210,00
b)		R$	280,00
c)		R$	180,00
d)		R$	350,00

14) Ana chegou a uma festa às 16 horas e 20 minutos e 
saiu no mesmo dia às 20 horas e 5 minutos. Nessas 
condições, o tempo total, em minutos, que Ana ficou na 
festa foi de:
a)  205
b)		195
c)  215
d)  225
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15) Um recipiente estava com 6 litros de água e foram 
retirados o equivalente a 12 copos de 300 mililitros de 
água do recipiente. Nessas circunstâncias, o total de 
água, em mililitros, que sobrou no recipiente foi:
a)  1400
b)		3600
c)  2400
d)  2600

CONHECIMENTOS GERAIS

16) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna a seguir.

 No início de 2017 ocorreu o pior surto de febre 
amarela já registrado em Minas Gerais. Segundo a 
secretaria, os casos confirmados já passaram por 
exame laboratorial detectável para febre amarela; 
exame laboratorial não detectável para dengue; 
histórico vacinal (não vacinado/vacinação ignorada); 
sinais e sintomas compatíveis com a definição de 
caso; e exames complementares que caracterizam 
disfunção renal/hepática. Foram confirmadas mortes 
em: Ladainha, Teófilo Otoni, Ipanema, Itambacuri, 
Piedade de Caratinga, Malacacheta, Imbé de Minas, São 
Sebastião do Maranhão, Poté, Conceição de Ipanema, 
Setubinha, José Raydan, Ubaporanga, Novo Cruzeiro, 
Inhapim. Outras duas mortes têm relação com os 
municípios de Januária e Definópolis posicionadas 
________________________.

Fonte: Trechos retirados de http://g1.globo.com/minas-gerais/
noticia/governo-de-minas-confirma-44-mortes-por-febre-

amarela.ghtml
a)	 Ambas	no	sul	do	estado
b)	 Ambas	no	norte	do	estado
c)	 Respectivamente	no	sul	e	no	norte	do	estado
d)	 Respectivamente	no	norte	e	no	sul	do	estado

17) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa 
correta. Donald John Trump é um empresário e 
personalidade americana. Ele se tornou o 45º presidente 
dos Estados Unidos na eleição de 2016, eleito pelo 
__________________ ao derrotar a candidata Hillary 
Clinton.
a) Partido Cristão
b)	 Partido	Conservador	Anglicano
c)	 Partido	Republicano
d) Partido Democrata

18) Atualmente muito se fala sobre a conectividade das 
pessoas. Essa conectividade é resultado do uso de 
ferramentas de software de redes sociais e particulares, 
que se utilizam da infraestrutura da Internet. Assinale a 
alternativa que NÃO trata de um aplicativo comum de 
rede social.
a) Juniper
b)	 Twitter
c)	 Facebook
d) Google+

19) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. A Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar 
em Minas Gerais, também conhecida popularmente 
por Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, é uma das 
edificações católicas mais conhecidas entre as que 
foram erguidas durante o Ciclo do Ouro brasileiro. É 
considerada um monumento importante de nossa 
história e foi tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Esta construção 
se encontra na cidade mineira de __________.
a) Congonhas
b)	 Ouro	Preto
c) Mariana
d)	 São	João	Del	Rei

20) Abaixo são descritos rios que atravessam o estado de 
Minas Gerais, exceção feita à alternativa: 
a)	 Rio	das	Velhas
b)	 Rio	Sarapui
c)	 Rio	Abaeté
d)	 Rio	Paracatú


