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NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

SERV. DE ACABAMENTO GRÁFICO | SERV. DE COSTURA E BORDADO 
SERV. DE GARÇONARIA | SERV. DE MANUTENÇÃO GERAL 

SERV. DE OPERAÇÃO DE CALDEIRA | SERV. DE OPERAÇÃO DE 
ELEVADORES | SERV. DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA 

SERV. DE OPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | SERV. DE PORTARIA 
E VIGILÂNCIA DESARMADA | SERV. DE SUPORTE DE ATIVIDADES 
ARTÍSTICAS E CULTURAIS | SERV. DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA

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 (07 questões), Matemática (07 questões) e Conhecimentos 
Gerais (06 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

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

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

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

no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. 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.
XI. 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.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova! lb fc
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

O PADEIRO

Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim 
assim. E enquanto tomo café vou me lembrando de um homem 
que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta 
do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não 
incomodar os moradores, avisava gritando:

-  Não é ninguém, é o padeiro!
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? 

Então você não é ninguém?
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo 

de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de 
uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa 
qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando 
quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: 
“não é ninguém, não senhora, é o padeiro”. Assim ficara 
sabendo que não era ninguém...

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu 
ainda sorrindo.

(Rubem Braga. A i de ti, Copacabana, Crônicas. Editora do autor, Rio de
Janeiro, 1960)

1) O texto “O padeiro” fala sobre:
a) A relação de amizade entre o profissional e seus 

clientes.
b) Um amor não correspondido.
c) A forma como o padeiro e seus fregueses o veem.
d) A importância do pão para a sociedade.

2) Na primeira frase do texto, a palavra “dormido” refere- 
se:
a) Ao pão
b) Ao personagem
c) Ao café
d) Ao padeiro

3) De acordo com o assunto abordado, o objetivo do texto 
é:
a) Divertir os leitores
b) Vender um produto
c) Ensinar um conteúdo
d) Propor uma reflexão

4) Sobre a frase “Tomo o meu café com pão dormido, que 
não é tão ruim assim.” ( 1°§), assinale a alternativa que 
apresenta seu número correto de orações:
a) Duas
b) Quatro
c) Cinco
d) Três

5) De acordo com o sentido global do texto, através da 
frase “ -  Não é ninguém, é o padeiro!” (2°§), pode-se 
compreender que este profissional:
a) não era um ser humano.
b) não era tratado com valor.
c) não era uma pessoa honesta.
d) não era um bom profissional.

6) Em “Ele me contou isso sem máaoa nenhuma, e se 
despediu ainda sorrindo.” (5°§), a palavra em destaque 
pode ser substituída, sem prejudicar o sentido, por:
a) Inveja
b) Indiferença
c) Alegria
d) Ressentimento

7) Assinale a alternativa que apresenta o comentário
CORRETO sobre o trecho abaixo:

“Assim ficara sabendo que não era ninguém...” (4°§)

a) “Ninguém” é um advérbio de negação.
b) O verbo “ficara” está flexionado no pretérito-mais-que- 

perfeito do indicativo.
c) Seria possível substituir “ninguém” por “alguém” sem 

mudança de sentido.
d) Os dois verbos destacados estão flexionados na 

primeira pessoa do singular.

___________________MATEMÁTICA__________________

8) Um atleta corre, em média, 800 metros em um minuto e 
20 segundos. Mantendo essa média, o total em metros 
que esse atleta corre em quatro minutos, é:
a) 3200
b) 2400
c) 1600
d) 2880

9) A razão entre o número de homens e o de mulheres em
3uma empresa é —. Se o total de funcionários nessa

empresa é 120, então o total de mulheres é igual a:
a) 45
b) 72
c) 75
d) 48

10) Dentre as alternativas, a única correta é:
a) O menor múltiplo comum entre 12 e 20 é o número 120.
b) O maior divisor comum entre 12 e 18 é o número 3.
c) 32% de 200 é igual a 68.
d) {3 + [ 2.(3 -1)] -  4} é igual a 3.

11) João possui R$ 37,00 dentre notas de R$2,00 e R$ 5,00, 
num total de 11 notas. Desse modo, o total de notas de 
R$ 2,00 que João possui é:
a) 6
b) 5
c) 7
d) 4

x 2 v + 2v12) Fatorando a equação — -----— = 6 , sabendo que y # 0,
y

então o valor positivo de x é igual a:

a) 3
b) 4
c) 2
d) V8

13) Num triângulo retângulo a soma das medidas das 
projeções dos catetos sobre a hipotenusa é igual a 10 
cm e a medida de um dos catetos é igual a 6 cm. Nessas 
condições, a medida, em cm, do outro cateto desse 
triângulo é:
a) 3
b) 4
c) 6
d) 8
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14) Se na figura as retas a,b,c são paralelas e a reta AD é 
perpendicular a reta b, então a área do trapézio ABCD, é:

b) 80
c) 120
d) 140

__________ CONHECIMENTOS GERAIS

19) Em número de municípios o Estado d e____________
fica em _____________ colocação entre os estados
brasileiros.
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) Minas Gerais; segunda.
b) São Paulo; primeira.
c) Minas Gerais; primeira.
d) Rio Grande do Sul; segunda

20) A rodovia que rasga o estado de Minas Gerais ao meio 
(passando pela capital), ligando o Oeste do estado ao 
Leste recebe o nome apresentado na alternativa:
a) BR-262.
b) BR-381.
c) BR-267.
d) BR-365.

15) O povo brasileiro é muito ligado ao futebol, haja visto 
que o campeonato brasileiro é o maior do mundo 
em quantidade de times. Nem um outro país tem a 
quantidade de times que o Brasil possui. Em Minas 
Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são exemplos 
de agremiações que têm logrado êxito nas disputas 
nacionais, figurando nas primeiras colocações. Os 
times também recebem apelidos, assim como seus 
estádios. No caso, o Cruzeiro tem associado a ele 
algumas alcunhas. Essas alcunhas estão descritas a 
seguir, exceção feita à alternativa:
a) Raposa.
b) Celeste.
c) O time do impossível.
d) Palestra Mineiro.

16) Muitos estados brasileiros possuem seus ritmos, 
que embora iniciaram em uma determinada área, e se 
espalharam pelo país, ainda guardam em si a herança de 
seu nascimento. Nesse contexto assinale a alternativa 
que apresenta uma iniciativa musical mineira.
a) Clube da Esquina.
b) Portal do Carimbo.
c) Nos encontramos no Axé.
d) Portal da Catinga.

17) A Divisão geográfica do Estado de Minas Gerais 
(Segundo o IBGE) pode ser dada por doze mesorregiões: 
Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, 
Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 
Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, 
Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de 
Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata, sendo 
as que fazem divisa com o Espírito Santo, descritas na 
alternativa:
a) Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Zona da Mata.
b) Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata.
c) Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Zona da Mata.
d) Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.

18) A Bandeira de Minas Gerais é composta por um 
triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado 
pela expressão em latim “Libertas quae sera tamen” -  
lema da Inconfidência Mineira -, que significa o que se 
descreve na alternativa:
a) “Sem luta não há Liberdade”.
b) “Liberdade pela luta”.
c) “Independência ou morte”.
d) “Liberdade ainda que tardia”.

2 IBFC 02


