
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Raciocínio Lógico Quantitativo (10 questões),
Noções Básicas de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (15 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 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (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!
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PORTUGUÊS

Para responder às questões de 1 a 7, leia o texto abaixo, de
autoria de Patativa do Assaré:

Vaca Estrela e Boi Fubá

Seu dotô me dê licença
Pra minha história contar
Hoje eu tô nu’a terra estranha
E é bem triste o meu penar
Mas já fui muito feliz
Vivendo no meu lugar
Eu tinha cavalo bão
Gostava de campear
E todo dia aboiava
Na porteira do currá

Ê, vaca Estrela! Ô, boi Fubá!

Eu sou fio do nordeste
Não nego o meu naturá
Mas uma seca medonha
Me tangeu de lá pra cá
Lá eu tinha meu gadinho
Num é bão nem alembrar
Minha linda vaca Estrela
E o meu belo boi Fubá
Quando era de tardinha
Eu começava aboiar

Ê, vaca Estrela! Ô, boi Fubá!

Aquela seca medonha
Fez tudo se atrapaiar
Não nasceu capim no campo
Para o gado sustentar
O sertão se esturricou
Fez os açude secar
Morreu minha vaca Estrela
Se acabou meu boi Fubá
Perdi tudo quanto tinha
Nunca mais pude aboiar

Ê, vaca Estrela! Ô, boi Fubá!

Hoje nas terra do sul
Longe do torrão natá
Quando eu vejo em minha frente
Uma boiada passar
As água corre dos óio
Começo logo a chorar
Lembro minha vaca Estrela
E o meu belo boi Fubá
Com sodade do nordeste
Dá vontade de aboiar

Ê, vaca Estrela! Ô, boi Fubá!

1) Com base no texto apresentado, leia as afirmações a
seguir.
I. O eu-lírico se sente feliz onde ele se encontra.
II. O eu-lírico não se envergonha do seu lugar de origem.
III. As condições geoclimáticas da terra natal do eu-lírico não
interferiram diretamente no curso de sua vida.

IV. A nostalgia sobressai nos sentimentos do eu-lírico. 
Estão corretas as afirmações:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) II e IV.
d) I e III. 

2) Ainda com base no texto, assinale abaixo a alternativa
que apresenta uma palavra grafada de acordo com a norma
culta da língua portuguesa:
a) Bão. 
b) Esturricou. 
c) Tardinha. 
d) Alembrar. 

3) A partir de exemplos extraídos do texto, assinale abaixo
a alternativa que apresenta correta concordância, em
conformidade com a norma culta da língua portuguesa:
a) “Não nego o meu naturá”.
b) “Fez os açude secar”.
c) “Hoje nas terra do sul”.
d) “As água corre dos óio”.

4) Com base na forma de tratamento dispensada pelo eu-
lírico ao seu interlocutor, podemos concluir que o primeiro
estabelece com o segundo uma relação:
a) Informal.
b) Rude.
c) Impolida.
d) Respeitosa.

5) Assinale abaixo a alternativa que não apresenta um
problema gramatical da mesma natureza daquele que
ocorre no verso “Com sodade do nordeste”:
a) Eu adoro pão com mortandela.
b) Dei uma esmola ao mendingo.
c) Ela nunca tira a sobrancelha.
d) Pegue a bandeija e sirva os convidados.

6) Abaixo estão transcritos alguns versos da música. Assinale
a alternativa que apresenta o verso que não está
corretamente pontuado:
a) “Seu dotô me dê licença”.
b) “Eu tinha cavalo bão”.
c) “Não nasceu capim no campo”.
d) “Morreu minha vaca Estrela”.

7) Assinale abaixo a alternativa que não substitui, sem
alteração de sentido, a expressão “o meu penar” no verso
“E é bem triste o meu penar”:
a) O meu sofrimento.
b) O meu comprazimento.
c) O meu padecimento. 
d) A minha consternação.

8) Leia as sentenças abaixo:
I. Quando o sol se puser, a escuridão virá.
II. Se você manter essa postura, vai ter grandes problemas.
III. Eu lidei com esse problema a vida inteira.
IV. Assim que você ver a paisagem, irá se encantar.
As sentenças que não apresentam correta conjugação
verbal são:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) III e IV.
d) II e IV.

9) Assinale abaixo a alternativa que não apresenta correta
colocação dos pronomes oblíquos átonos, de acordo com
a norma culta da língua portuguesa:
a) Não te afastes de mim.
b) Agora se negam a falar.
c) Eu vi a menina que apaixonou-se por mim na juventude.
d) Muitos se recusaram a trabalhar.
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10) Assinale abaixo a alternativa que não apresenta correta
regência verbal, de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) A diarista não aspirou o pó do tapete.
b) Eu aspiro aos mais altos objetivos.
c) Obedeça a Deus e às suas leis.
d) Estudo implica em disciplina.

11) Assinale abaixo a alternativa que não apresenta o correto
uso da crase, de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Cheguei às sete horas em ponto.
b) Tem um corte de cabelo à Justin Bieber.
c) Fique à vontade, a casa é sua.
d) Preços à partir de R$ 1,99.

12) Eu ______ as plantas todo dia, para que elas ______ verdes
e bonitas.
Assinale abaixo a alternativa que preenche corretamente
as lacunas:
a) Aguo/cresça.
b) Águo/cresçam.
c) Águo/creçam.
d) Aguo/cresçam.

13) ______ muitas pessoas no bar quando cheguei, mas não
______ mesas para todos.
Assinale abaixo a alternativa que preenche corretamente
as lacunas.
a) Havia/existiam.
b) Haviam/existia.
c) Havia/existia.
d) Haviam/existiam.

14) Assinale a alternativa que apresenta uma frase de sentido
denotativo, isto é, cujo sentido não seja figurado, mas
literal.
a) A vida deve ser preservada desde a aurora até o seu natural
ocaso.

b) Saiu para trabalhar logo que raiou a aurora.
c) És jovem ainda, estás na aurora da vida.
d) Depois do apogeu de um império, logo vem o seu ocaso.

15) Chapeuzinho Vermelho foi seguida pelo lobo ______.
O Apocalipse será a batalha entre o Bem e o ______. 
Assinale abaixo a alternativa que preenche corretamente
as lacunas.
a) Mau/Mau.
b) Mau/Mal.
c) Mal/Mau.
d) Mal/Mal.

RACIONCÍNIO LÓGICO

16) Numa entrevista com 450 pessoas sobre a preferência
entre 2 produtos A e B verificou-se que:  230 gostam do
produto A, 330 gostam do produto B e 30 não opinaram.
Pode-se concluir que o número de pessoas que gostam
somente de um dos produtos é:
a) 200

b) 280

c) 140

d) 560

17) Carlos gastou 20% do salário que recebeu em
mantimentos e 30%  do restante com aluguel e ainda
sobrou R$ 1.120,00. Então a quarta parte do salário que
Carlos recebeu é igual a:
a) R$ 560,00

b) R$ 1.000,00

c) R$ 500,00

d) R$ 1.120,00

18) Uma fração pode representar uma porcentagem.

Exemplo:     equivale a 50%. Então            equivale a:

a) 95%

b)

c) 75%

d)

19) Sabendo que a sequencia 2,3,5,6,8,12,11,24,...  apresenta
um raciocínio lógico então, a soma entre o nono e o
décimo termo é igual a:
a) 52
b) 50
c) 48
d) 62

20) Observando as figuras

1ª                  2ª                         3ª                                        
O total de quadradinhos brancos na 1ª figura é igual a 2.
Na 2ª figura é igual a 6 e na 3ª figura é igual a 12. Seguindo
uma sequencia lógica pode-se dizer que o total de
quadradinhos brancos da 10ª figura seria de:
a) 91
b) 110
c) 132
d) 72

21) O raciocínio lógico trabalha com proposições, que é um
conceito fundamental no estudo da lógica. Dadas as
proposições abaixo: 

p: 16,5% de 200 = 32     ;      q: a quarta parte de 300 é igual a 80

É correto afirmar que:
a) a disjunção de p e q ( p v q ) é verdadeira.
b) a disjunção de p e q ( p v q ) é falsa.
c) Não existe a disjunção das proposições dadas.
d) O valor lógico de p é diferente do valor lógico de q.

22) Leia as afirmações abaixo  e assinale a alternativa correta:
I. Uma proposição p implica uma proposição q se, e
somente se,  o bicondicional p ↔ q for uma tautologia.

II. Uma proposição P equivale a uma proposição Q se, e
somente se, o condicional P→ Q for uma tautologia.

a) Ambas são incorretas.
b) Ambas são corretas.   
c) Apenas I  é correta.
d) Apenas II é correta. 

23) Analisando as afirmações abaixo, a alternativa correta é: 
I. Todo aluno desta escola é inteligente. Marcos é um aluno
desta escola. Logo, Marcos é inteligente.

II. Todo x é y. Logo, todo y é x.
a) I  e II são argumentos válidos.
b) Apenas II é um argumento válido. 
c) Apenas I é um argumento válido.
d) Nenhum dos dois argumentos é válido.
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24) Sejam as proposições p:                     e q:       >         , 

então a conjunção entre p e q é:
a) Inconclusiva.
b) Verdadeira.
c) Falsa.
d) Falsa e verdadeira ao mesmo tempo.

25) Dentre as afirmações:
I. Se duas proposições compostas forem falsas então o
condicional entre elas é verdade.

II. Se duas proposições compostas forem falsas então o
bicondicional entre elas é falso.

III. Para que uma disjunção entre duas proposições seja
verdadeira é necessário que ambas proposições sejam
verdadeiras.

IV. Para que uma conjunção entre duas proposições seja
falsa é necessário que ambas proposições sejam falsas.

Pode-se dizer que são verdadeiras:
a) Todas
b) Somente duas delas
c) Somente uma delas
d) Nenhuma

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26) Toda fórmula aplicada nas planilhas eletrônicas do
Microsoft Excel devem ser precedidas pelo sinal
matemático:
a) -
b) +
c) =  
d) *

27) Existem momentos que a necessidade de se visualizar
marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação
ocultos no Microsoft Word são necessários. Para tanto,
existe o botão 
a) π
b) Σ
c) Aa
d) N

28) Para permitir a exibição em tela cheia, ou inteira, no
Microsoft Internet Explorer deve-se pressionar a tecla:
a) F1
b) F3
c) F9
d) F11

29) Considerado tecnicamente como a base para a
comunicação de dados na World Wide Web, faz com que
a maioria das páginas da internet comecem com os
caracteres:
a) http://www. 
b) httb://www.
c) htpb::/www.
d) htpb:/www.

30) Para salvar um documento existente do Microsoft Word
como um novo documento deve-se usar a opção:
a) Arquivar em
b) Salvar como 
c) Arquivar como
d) Salvar em

31) Em operações básicas de Correio Eletrônico percebe-se
o recebimento de mensagens de e-mail não desejadas e
enviadas em massa para múltiplas pessoas. Esse tipo de
mensagens é considerado como sendo: 
a) broker
b) spam 
c) hacker
d) mailing

32) O Internet Explorer da Microsoft tem evoluído ao longo
do tempo, e por conta disso existem muitas páginas da
internet que somente abrem com as versões mais
recentes desse aplicativo. Atualmente a versão mais
recente é a:
a) 7
b) 10 
c) 5
d) 3

33) A função que dá a soma dos elementos digitados
consecutivamente em uma linha ou coluna no Microsoft
Excel é identificado diretamente pelo botão com o símbolo: 
a) fx
b) s
c) %
d) Σ

34) Assinalar (F) Falso ou (V) Verdadeiro para cada afirmação:
(  ) Existe a possibilidade de se inserir uma imagem JPG no
Microsoft Word.

(  ) O Mozilla Firefox NÃO é considerado um browser.
a) F - F
b) F - V
c) V - F
d) V - V

35) Quanto aos vários tipos de Correio Eletrônico pode-se
afirmar que o Gmail (também GMail, Google Mail), que
permite ao usuário ler e escrever e-mail usando um
navegador, é um serviço gratuito de:
a) webmail
b) webclient
c) mail order
d) mailweb

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) Analise as seguintes afirmativas:
I. O direito fundamental de acesso a documentos, dados e
informações será assegurado independentemente do
desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública.

II. O Decreto Estadual nº 58.052/2012, define informação
pessoal como aquela relacionada à pessoa física ou jurídica
identificada ou identificável.

III. O regulamento estadual de acesso à informação define
primariedade como sendo a qualidade da informação
coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível,
sem modificações.

Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II.
d) I, II e III.

37) A ementa da Lei Federal nº 12.527/2011, dispõe que esta
lei regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII
do artigo 5º, no inciso II, do § 3º do artigo 37, e no § 2º do
artigo 216, da Constituição Federal. Os dispositivos
constitucionais mencionados na ementa da Lei de Acesso
à Informação são os seguintes, EXCETO:
a) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

b) O acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto
no art. 5º, X e XXXIII.

c) Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

d) É assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.
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38) Quando não for autorizado acesso integral à informação
por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso
à parte não sigilosa:
a) Exclusivamente através de certidão.
b) Na presença do servidor ou autoridade responsável pela
guarda da informação.

c) Por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da
parte sob sigilo.

d) Por meio de advogado constituído, através de procuração
com poderes específicos.

39) No caso de indeferimento de acesso a informações ou
às razões da negativa do acesso, poderá o interessado
interpor recurso contra a decisão:
a) No prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
b) No prazo de 10 (dez) dias a contar da decisão.
c) No prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.
d) No prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação na
Imprensa Oficial.

40) Caso seja constatado o extravio da informação solicitada,
o interessado poderá requerer à autoridade competente:
a) A oportuna instauração do inquérito para investigar o
desaparecimento da respectiva documentação.

b) A imediata instauração de apuração preliminar para
investigar o desaparecimento da respectiva documentação.

c) A imediata abertura da sindicância para apurar o
responsável pelo desaparecimento da respectiva
documentação.

d) O envio de ofício à autoridade policial competente para
investigar o desaparecimento da respectiva documentação.

41) São considerados passíveis de restrição de acesso, no
âmbito da Administração Pública Estadual, os
documentos, dados e informações:
I. Sigilosos: aqueles submetidos temporariamente à restrição
de acesso público em razão de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado. 

II. Pessoais: aqueles relacionados à pessoa natural
identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às
liberdades e garantias individuais.

III. Relativos à segurança: aqueles que versem sobre
condutas que impliquem violação dos direitos humanos
praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades
públicas.

Está correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II.
d) II e III.

42) Os documentos, dados e informações sigilosas em
poder de órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, observado o seu teor e em razão de sua
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do
Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus,
EXCETO:
a) Ultrassecreto.
b) Secreto.
c) Reservado.
d) Ultrarreservado.

43) A informação classificada como ultrassecreta por
Comandante da Marinha deverá ser:
a) ratificada pelo Presidente da República.
b) ratificada pelo Presidente ou Vice-Presidente da
República.

c) ratificada pelo Presidente da República ou pelo respectivo
Ministro de Estado.

d) ratificada pelo respectivo Ministro de Estado.

44) A entidade privada que detiver informações em virtude
de vínculo de qualquer natureza com o poder público e
deixar de observar o disposto na Lei de Acesso à
Informação estará sujeita à sanção de: 
a) Repreensão.
b) Suspensão do contrato.
c) Rescisão do vínculo com o poder público.
d) Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a administração pública por
prazo não superior a 3 (três) anos.

45) Assinale a alternativa que indica a entidade ou órgão que
NÃO se subordina ao regime da Lei de Acesso à
Informação:
a) Autarquia.
b) Entidades privadas com fins lucrativos que recebam, para
realização de ações de interesse público, recursos públicos
diretamente do orçamento.

c) Fundações públicas.
d) Tribunal de Contas.

46) Das penalidades previstas na Lei de Acesso à Informação,
a multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais,
EXCETO:
a) declaração de inidoneidade.
b) advertência.
c) suspensão temporária para participar em licitação.
d) impedimento de contratar com a administração pública.

47) No âmbito da Administração Pública Estadual, NÃO é
competente para classificação de sigilo de documentos,
dados e informações no grau de ultrassecreto:
a) Vice-Governador do Estado.
b) Procurador Geral de Justiça.
c) Secretário de Estado.
d) Delegado Geral de Polícia.

48) Decorridos os prazos previstos nas tabelas de
temporalidade de documentos, os documentos, dados e
informações sigilosos de guarda temporária somente
poderão ser eliminados:
a) Após 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
desclassificação.

b) Após 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua
descriptação.

c) Após 1 (um) ano, a contar da data de sua desclassificação.
d) Após 5 (cinco) anos, a contar da data de sua
desclassificação.

49) Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, constitui conduta
ilícita que enseja responsabilidade do agente público ou
militar:
a) Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir
acesso indevido à informação sigilosa ou informação
pessoal.

b) Agir, independentemente de dolo, na análise das solicitações
de acesso à informação.

c) Impor sigilo à informação para obter proveito, desde que
seja para fim exclusivamente pessoal.

d) Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos
por parte de qualquer cidadão.

50) No âmbito da Administração Pública Estadual, a
fiscalização da aplicação da Lei Federal nº 12.527/2011,
compete à:
a) Chefia da Casa Civil.
b) Secretaria de Gestão Pública.
c) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.
d) Corregedoria Geral da Administração.


