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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto

Estranhas Gentilezas
					(Ivan Angelo)
Estão acontecendo coisas estranhas. Sabe-se que as
pessoas nas grandes cidades não têm o hábito da gentileza.
Não é por ruindade, é falta de tempo. Gastam a paciência
nos ônibus, no trânsito, nas filas, nos mercados, nas salas de
espera, nos embates familiares, e depois economizam com a
gente.
Comigo dá-se o contrário, é o que estou notando de uns
dias para cá. Tratam-me com inquietante delicadeza. Já captava
aqui e ali sinais suspeitos, imprecisos, ventinho de asas de
borboleta, quase nada.  A impressão de que há algo estranho
tomou meu corpo mesmo foi na semana passada. Um vizinho
que já fora meu amigo telefonou-me desfazendo o engano que
nos afastava, intriga de pessoa que nem conheço e que afinal
resolvera esclarecer tudo. Difícil reconstruir a amizade, mas a
inimizade morria ali.
Como disse, eu vinha desconfiando tenuemente de
algumas amabilidades. O episódio do vizinho fez surgir em
meu espírito a hipótese de uma trama, que já mobilizava até
pessoas distantes. E as próximas?
Tenho reparado. As próximas telefonam amáveis, sem
motivo. Durante o telefonema fico aguardando o assunto que
estaria embrulhado nos enfeites da conversa, e ele não sai.
Um número inesperado de pessoas me cumprimenta na rua,
com acenos de cabeça. Mulheres, antes esquivas, sorriem
transitáveis nas ruas dos Jardins1. Num restaurante caro, o
maître2, com uma piscadela, fura a demorada fila de executivos
à espera e me arruma rapidinho uma mesa para dois. Um
homem de pasta que parecia impaciente à minha frente me
cede o último lugar no elevador. O jornaleiro larga sua banca
na avenida Sumaré e vem ao prédio avisar-me que o jornal
chegou. Os vizinhos de cima silenciam depois das dez da noite.
[...]
Que significa isso? Que querem comigo? Que complô é
este? Que vão pedir em troca de tanta gentileza?
Aguardo, meio apreensivo, meio feliz.
Interrompo a crônica nesse ponto, saio para ir ao banco,
desço pelas escadas porque alguém segura o elevador lá em
cima, o segurança do banco faz-me esvaziar os bolsos antes
de entrar na porta giratória, enfrento a fila do caixa, não aceitam
meus cheques para pagar contas em nome de minha mulher,
saio mal-humorado do banco, atravesso a avenida arriscando
a vida entre bólidos3, um caminhão joga-me água suja de uma
poça, o elevador continua preso lá em cima, subo a pé, entro
no apartamento, sento-me ao computador e ponho-me de novo
a sonhar com gentilezas.
Vocabulário:
bairro Jardim Paulista, um dos mais requintados de São Paulo
2
funcionário que coordena agendamentos entre outras coisas nos
restaurantes
3
carros muito velozes
1

1) Considerando seu entendimento do texto, nota-se que
o final pode ser considerado, de fato, surpreendente
uma vez que o leitor descobre que:
a) o narrador morava em um apartamento.
b) o narrador frequentava bancos para pagar suas contas.
c) as gentilezas retratadas eram da imaginação do
narrador.
d) o narrador atravessa avenidas arriscando sua vida.
2) No início do texto, o narrador atribui a ausência de
gentilezas:
a) à falta de tempo das pessoas.
b) à falta de educação das pessoas.
c) à ruindade das pessoas.
d) ao egoísmo das pessoas.

3) Na oração “Estão acontecendo coisas estranhas.” (1º§),
em função da concordância verbal, pode-se concluir
que “coisas estranhas” exerce a função sintática de:
a) objeto direto.
b) sujeito.
c) objeto indireto.
d) complemento nominal.
4) Dentre as palavras abaixo, retiradas do primeiro
parágrafo, assinale a única que NÃO possui encontro
vocálico.
a) acontecendo.
b) ruindade.
c) paciência.
d) familiares.
5) No título do texto, são empregadas duas palavras que
devem ser classificadas, pela ordem em que aparecem
como:
a) substantivo e adjetivo.
b) advérbio e substantivo.
c) substantivo e advérbio.
d) adjetivo e substantivo.
6) Em “nas ruas dos Jardins1” (4º§), a palavra em destaque
foi escrita com letra maiúscula por se tratar de:
a) um erro de grafia.
b) um destaque do autor.
c) um substantivo próprio.
d) um substantivo coletivo.
7) As frases interrogativas que formam o quinto parágrafo
indicam questionamentos:
a) das pessoas em geral.
b) do narrador.
c) do leitor.
d) do vizinho do narrador.
Considere o fragmento transcrito abaixo para responder
às questões 8 e 9 seguintes.
“O jornaleiro larga sua banca na avenida Sumaré e vem ao
prédio avisar-me que o jornal chegou. Os vizinhos de cima
silenciam depois das dez da noite.“ (4º§)
8) A afirmação feita sobre os vizinhos de cima permite ao
leitor concluir que eles:
a) não gostavam do narrador.
b) compravam coisas caras.
c) eram barulhentos antes.
d) não gostavam de jornais.
9) O sufixo “-eiro”, presente em “jornaleiro” tem um
significado. Assinale a alternativa em que esse sufixo
tenha um valor DIFERENTE do que se observa em
“jornaleiro”.
a) pedreiro.
b) açougueiro.
c) engenheiro.
d) formigueiro.
10) No último parágrafo, o motivo que leva o narrador a
descer pelas escadas é:
a) alguém “segurar” o elevador.
b) gostar de fazer atividades físicas.
c) ter medo de elevadores.
d) estar com muita pressa.
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MATEMÁTICA
11) Três funcionários de uma empresa fazem certo serviço
em duas horas e 40 minutos. Considerando o mesmo
ritmo, o tempo, em minutos, que cinco funcionários
fariam o mesmo serviço seria:
a) 112
b) 96
c) 106
d) 86
12) Carlos fez uma aplicação a juros simples durante 4
meses, com taxa anual de 15%. Se a quantia aplicada
por Carlos correspondente, em reais, ao MMC (Menor
Múltiplo Comum) dos números 24 e 40, então o valor
dos juros é igual a:
a) R$ 6,00
b) R$ 9,00
c) R$ 12,00
d) R$ 18,00
13) Um comerciante verificou que no final do dia haviam
um total de 27 notas de R$ 2,00 e R$ 5,00 totalizando
R$ 99,00. Nessas condições, o valor correspondente às
notas de R$ 2,00 era igual a:
a) R$ 36,00
b) R$ 30,00
c) R$ 28,00
d) R$ 24,00
14) O valor de x, fatorando-se a equação xy + 3 x − 2 y − 6 = 0,
com y ≠ −3, é igual a:
y+3
a) 3
b) 4
c) 2
d) 6
15) Num triângulo retângulo as medidas dos catetos são
6 cm e 8 cm. Desse modo, a medida da altura desse
triângulo, com relação à hipotenusa, é igual a:
a) 4,8 cm
b) 3,6 cm
c) 2,4 cm
d) 4,2 cm

18) Leia atentamente o texto a seguir e complete-o com a
alternativa correta. As terras mineiras estão situadas
num planalto cuja altitude varia de 100 a 1500 metros,
possuindo um território inteiramente planáltico, não
apresentando planícies. Mais da metade do estado
localiza-se no Planalto Atlântico, com relevos de “mares
de morros”, enquanto que, na sua porção noroeste,
o estado apresenta os platôs do Planalto Central.
As maiores altitudes, nas quais existem terrenos
localizados acima dos 1700 metros estão nas:
a) Serras da Coroa, de Ubá, de Tupi e de Diamantina
b) Serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do
Caparaó
c) Serras da Mantiqueira, de Ubá, da Canastra e de
Diamantina
d) Serras da Canastra, de Tupi, do Espinhaço e de
Diamantina
19) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta, tendo como base os pontos turísticos do
estado de Minas Gerais. A gruta da Lapinha, localizada
no município mineiro de ________________, possui
40 metros de profundidade e 511 metros de extensão
abertos à visitação pública. A gruta foi formada a partir
de rochas calcárias formadas pelos restos marinhos do
fundo do mar raso da bacia do rio das Velhas, de restos
que foram acumulados em camadas superpostas e
trabalhados pela erosão provocada pelas correntes
marinhas e aéreas.
a) Cordisburgo
b) Araxá
c) Lagoa Santa
d) Sete Lagoas
20) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. A Rodovia __________ liga a BR 381, no Sul do
Estado, a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.
a) BR-050
b) BR-153
c) BR-267
d) BR-262

CONHECIMENTOS GERAIS
16) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. A Festa do Divino, como o nome diz, é uma
festa que ocorre na data consagrada ao Divino Espírito
Santo. Em Minas, costuma ser chamada também de
__________________, porque durante sua realização,
é eleito um imperador que será o festeiro ou o
homenageado da próxima festa.
a) Festa de Reis
b) Festa do Reisado
c) Festa do Boi de Janeiro
d) Festa do Império
17) Atualmente, muito tem se ouvido notícias sobre o
sistema judiciário no Brasil. A maior instância do
judiciário no Brasil está descrita na alternativa:
a) Supremo Tribunal Federal
b) Superior Tribunal de Justiça
c) Tribunal Máximo da União
d) Superior Corte de Justiça Federal
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