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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. 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.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto II

Texto I
A Angústia
Quem não sabe como vencer o estado de angústia, dê
uma olhada para o desespero alheio.
Aos ouvidos das lebres chega, de repente, um violento
estrépito1. Elas então pensam ter chegado a hora de pôrtermo à
vida porque não sabiam como livrar-se de tanto temor.
Assim, (apavoradas), chegam à beira de uma lagoa com o
intento de lançaram-se na água e afogarem-se.
À chegada daquele batalhão de lebres, as rãs fogem
aterrorizadas. Então uma das lebres fala: “Há gente com
medo de nós. Vamos prosseguir vivendo como todos os outros
fazem.”
Refeitas do susto, as lebres retomaram a sua vida de rotina
saltitante.
1 barulho
(Fedro, Fábulas. São Paulo: Editora Escala, 2008 )

1) O texto acima é uma fábula, gênero textual em que
elementos não humanos ganham traços humanos e em
que se propõe uma moral a partir de sua leitura. Desse
modo, a moral, ou seja, a conclusão que o texto propõe
está mais bem indicada em:
a) O mal deve ser combatido com o mal.
b) É preciso gritar para espantar os problemas.
c) Todos têm momentos de dificuldades.
d) As águas não afogam os problemas.
2) No segundo parágrafo, a expressão “pôr termo à vida”
deve ser entendida com o sentido de:
a) organizar a vida.
b) acabar com a própria vida.
c) animar-se com a vida.
d) reclamar da vida.
3) A palavra “angústia” (1°§) recebe acento agudo em
função da seguinte regra de acentuação:
a) paroxítona terminada em ditongo crescente
b) acentuam-se todas as proparoxítonas
c) paroxítona terminada em vogal
d) oxítona termina em “ia”
4) Em todas as alternativas abaixo, encontram-se
destacados exemplos de adjetivos, EXCETO:
a) “um violento estrépito” (2°§)
b) “Assim, (apavoradas),”
c) “as rãs fogem aterrorizadas”
d) “de rotina saltitante”
5) Sobre a palavra destacada em “Aos ouvidos das lebres
chega”, faz o seguinte comentário correto:
a) possui três sílabas
b) apresenta flexão de grau
c) notam-se dois encontros vocálicos
d) ocorre um encontro consonantal

7) Charlie Brown é o personagem careca da tirinha
acima. Considerando tal informação e partindo de uma
leitura atenta desse texto, pode-se atribuir a seguinte
característica a esse personagem:
a) coragem
b) receio
c) inteligência
d) disciplina
8) A interrogação do último quadrinho revela:
a) a dúvida do amigo de Charlie Brown
b) a incerteza do leitor sobre Charlie Brown
c) a insegurança do Charlie Brown
d) a descrença de Charlie Brown e de seu amigo
9) Assinale a opção em que as sílabas das palavras
abaixo, retiradas da tirinha, estão separadas de modo
INCORRETO.
a) fe-liz
b) coi-sa
c) e-fei-tos
d) co-la-te-ra-is
10) Os dois primeiros quadrinhos
personagem Charlie Brow:
a) busca a felicidade
b) não parece feliz
c) costuma ser alegre
d) deixa os amigos felizes

sugerem

que

o

____________________ MATEMÁTICA____________________
6) No texto, o substantivo que, no singular, expressa a
ideia de conjunto é:
a) “estado” (1°§)
b) “batalhão” (4°§)
c) “rãs” (4°§)
d) “vida” (5°§)

11) A representação decimal do número romano CMXLIV,
é:
a) 1144
b) 944
c) 964
d) 1164
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12) Para transportar 672 soldados foram disponibilizados
28 caminhões de transporte de pessoas. Se em cada
caminhão foram transportados a mesma quantidade de
soldados, então o total de soldados transportados em
cada caminhão foi de:
a) 26
b) 25
c) 24
d) 34
13) Dentre os números em cada item, o único que não é um
número racional, é:

b) 0,37
c) 2,333...
d) 3,4546...

14)

Maria pagou R$ 48,00 por

3
5

de um produto. Desse

4
modo, o valor a ser pago por
do mesmo produto é:
5
a) R$64,00
b) R$56,00
c) R$72,00
d) R$58,00
15)

19) Assinale a alternativa que complete o texto que segue.
A Copa do Mundo será realizada em 2018 no país
a)
b)
c)
d)

20) Leia atentamente o texto que segue. É uma das
principais fontes de inspiração para o nome de batismo
de Belo Horizonte, serve de moldura para a cidade,
com uma extensão de 11 quilômetros e altitude de
até 1.390 metros em seu ponto mais alto. As curvas
de suas montanhas podem ser vistas de grande parte
dos bairros capital e se tornaram um dos motivos de
orgulho dos seus moradores. Nos fins de semana,
centenas de pessoas visitam o bairro Mangabeiras, no
sopé da serra, para passear ou fazer caminhadas. Uma
das atrações da região é a praça do Papa, que ganhou
este nome depois que João Paulo 2° rezou ali uma
missa durante visita ao Brasil, em 1980.
O texto refere-se à:
a) Serra da Canastra.
b) Serra do Curral.
c) Serra dos Cocais.
d) Serra do Andaime.

A medida de um dos lados de um triângulo é igual a 4,8
cm, um segundo lado mede 3 cm a mais e um terceiro
lado tem a mesma medida desse segundo lado, então o
perímetro desse triângulo mede:
a) 21,4 cm
b) 17,4 cm
c) 20,4 cm
d) 20,8 cm

______________CONHECIMENTOS GERAIS______________
16) Nos últimos meses observamos na mídia notícias
sobre a combalida economia de um país na América do
Sul, que tem Caracas como sua capital. Esse país é o
descrito na alternativa:
a) Argentina.
b) Uruguai.
c) Equador.
d) Venezuela.
17) A imprensa nacional vem, ultimamente, noticiando um
tratamento para uma doença através de um tratamento
com um composto chamado de fosfoetanolamina. Esse
assunto é visto na imprensa como nome descrito na
alternativa:
a) Pílula do Câncer.
b) Vacina Conta a Dengue.
c) Imunização do H1N1.
d) Pílula do dia seguinte.
18) Preencha a lacuna do texto a seguir com a resposta
correta. A região metropolitana da cidade de Belo
Horizonte tem cerca d e _____ do total de habitantes no
estado.
a) 25%
b) 10%.
c) 65%.
d) 48%.
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Estados Unidos.
Grã-Bretanha.
Rússia.
China.
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