
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), Matemática (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.

MATEMÁTICA

16) Dentre as alternativas
I. O valor absoluto do algarismo 3 no número 13.125 é igual
a 3000.

II. A subtração de dois números naturais a e b, sendo a maior
que b não é possível no conjunto dos números naturais.

III. O valor da expressão       +1,375 é igual a 3.

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

17) No numeral 74523, se trocarmos o algarismo 4 pelo
algarismo 2, então seu valor posicional:
a) Diminuirá 200 vezes.
b) Aumentará  200 vezes.
c) Diminuirá 100 vezes.
d) Aumentará 100  vezes.

18) O número um milhão, duzentos e trinta e um somado ao
número duzentos mil e sete é igual a:

a) 1438000

b) 1200238

c) 1207231

d) 1431007

19) O resultado de sete inteiros e três décimos milésimos
menos quatro inteiros e duzentos e sete milésimos é
igual a:

a) 2,7933

b) 2,796

c) 2,823

d) 3,093

20) Carlos disse que tem um terreno cuja área é igual a      de 

270 decímetros quadrados. Portanto, a área do terreno de
Carlos é igual a:
a) 162.000 cm2

b) 0,162 m2

c) 0,00162 dam2

d) 1.620.000 mm2

21) Num jogo de basquete Rogério fez 20 pontos dos 120
feitos por sua equipe. Num outro jogo Rogério fez 17
pontos dos 102 pontos anotados por sua equipe. Pode-
se afirmar que:
a) A razão dos pontos anotados por Rogério no primeiro jogo
foi maior que no segundo jogo.

b) A razão dos pontos anotados por Rogério no primeiro jogo
foi menor que no segundo jogo.

c) A soma das razões dos pontos anotados por Rogério nos

dois jogos é maior que      .

d) A soma das razões dos pontos anotados por Rogério nos

dois jogos é maior que       .

22) Se x está para quatro, assim como, y está para cinco e a
soma entre x e y é igual a 36 então a soma entre o triplo
de x e o dobro de y é:

a) 88

b) 92

c) 96

d) 84

23) Dentre os pares de números abaixo, os que representam
grandezas inversamente proporcionais é:

a) 2,3,4,5,6  e 60,40,30,24,20.

b) 3,4,5,6,7 e 18,24,30,36,42.

c) 10,20,30,40,50 e 1,2,3,4,5.

d) 4,8,12,16,20 e 40,80,120,160,200.

24) O relógio de uma estação de trem adianta 24 segundos a
cada 36 horas. Ao se passarem 72 dias o relógio ficará
adiantado em:

a) 872 segundos

b) 19, 12 minutos

c) 19 minutos e 12 segundos

d) 16, 12 minutos
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25) Observe as afirmações
I. A  equação  3.(x-2) + 7 = 3x + 1 tem infinitas soluções no
conjunto dos números inteiros.

II. x = 3 e x = -1 são raízes da equação x2 +2x -3 = 0.
III. A equação  -2.(x+4) -2 = 2.( -1 + x) tem uma única solução
no conjuntos dos números naturais.

IV. Toda equação de 2º grau tem pelo menos uma solução
real.

Pode-se dizer que são corretas.
a) Exatamente 3 delas.
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) Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor, antes
de colocar o veículo em circulação nas vias públicas,
deverá verificar:
a) A validade e as boas condições dos equipamentos de uso
obrigatório, bem como assegurar-se da existência de
combustível suficiente para chegar ao posto de
abastecimento mais próximo.

b) A existência e as boas condições de funcionamento dos
equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-
se da existência de combustível suficiente para chegar ao
local de destino.

c) As boas condições de funcionamento dos equipamentos
e acessórios, bem como assegurar-se da existência de
combustível suficiente para chegar ao local de destino.

d) A existência e as boas condições de funcionamento dos
equipamentos de uso obrigatório, sendo desnecessário
verificar a quantidade de combustível.

37) Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos mais
lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente
entre si para permitir que veículos que os ultrapassem
possam:
a) Manter a velocidade.
b) Se manter afastados dos caminhões.
c) Se intercalar na faixa de ultrapassagem.
d) Se intercalar na fila com segurança.

38) A legislação de trânsito determina que nas vias ou trechos
de vias em obras deverá ser afixada sinalização:
a) Específica e adequada.
b) Precisa e adequada.
c) Específica e atualizada.
d) Precisa e proporcional.
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39) São penalidades previstas no Código Brasileiro de Trânsito,
EXCETO:
a) Multa.
b) Apreensão do veículo.
c) Suspensão da permissão para dirigir.
d) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

40) Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, as provas ou
competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via
aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante
prévia permissão da autoridade de trânsito com
circunscrição sobre a via e dependerão de:
a) Caução e fiança para cobrir possíveis danos materiais e
morais à vítima.

b) Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor dos
pilotos.

c) Autorização expressa da respectiva confederação
desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas.

d) Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos
materiais em que o órgão ou entidade concessionária
incorrerá.

41) Indique a alternativa INCORRETA, sobre o uso do cinto
de segurança:
a) A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando
o peito, sem tocar o pescoço.

b) A faixa inferior deverá ficar abaixo do abdome, exceto para
as gestantes.

c) O cinto deverá ser ajustado firmemente ao corpo, sem
deixar folgas.

d) Não devem ser usadas presilhas, pois anulam os efeitos
do equipamento.

42) Analise as seguintes afirmativas, referentes ao sistema
de freios dos veículos.
I. Os principais componentes do sistema de freios são:
sistema hidráulico, fluído, discos e amortecedores.

II. As lonas gastas não estão dentre as principais razões de
perda de eficiência do sistema de freios.

III. Deve-se evitar utilizar tanto as freadas bruscas, como as
desnecessárias, pois desgastam mais rapidamente os
componentes do sistema de freios.

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

43) O Manual “Noções de Primeiros Socorros no Trânsito”,
elaborado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN),
prevê que uma boa sequência no atendimento ou auxílio
inicial em caso de acidente é:
a) Garantir a calma; manter a segurança total e pedir socorro.
b) Recobrar a calma; pedir socorro e manter a segurança
total.

c) Pedir socorro; recobrar a calma e garantir a segurança
inicial, mesmo parcial.

d) Recobrar a calma e garantir a segurança inicial, mesmo
parcial; pedir socorro.

44) Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, também conhecida
como “Lei de Acesso à Informação”, é direito do
requerente:
a) obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por
certidão ou cópia. 

b) obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso,
através de declaração ou certidão.

c) ser notificado do inteiro teor da decisão de negativa de
acesso.

d) ser notificado do resumo da decisão de negativa de acesso,
a fim de garantir sua privacidade.

45) Com relação às restrições de acesso, a Lei de Acesso à
Informação prevê que não poderá ser negado acesso à
informação:
a) Necessária à tutela exclusivamente judicial de direitos
fundamentais.

b) Referente a segredo industrial decorrente da exploração
direta de atividade econômica pelo Estado.

c) Necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais.

d) Mesmo na hipótese de segredo de justiça.

46) Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda a
sociedade, para qual todos devem contribuir. São
procedimentos que contribuem para a redução da poluição
atmosférica e da poluição sonora, EXCETO:
a) Calibrar periodicamente os pneus.
b) Não carregar excesso de peso.
c) Trocar de marcha na rotação correta do motor.
d) Promover reduções constantes de marcha.

47) Analise as seguintes afirmações sobre o licenciamento
de veículo.
I. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao
veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro.

II. O veículo somente será considerado licenciado estando
quitados os débitos relativos a tributos, independentemente
dos encargos e multas de trânsito e ambientais, bem como
da responsabilidade pelas infrações cometidas.

III. Os veículos novos estão sujeitos ao licenciamento e terão
sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o trajeto
entre a fábrica e o endereço do proprietário.

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

48) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades
serão impostas:
a) Apenas ao condutor e ao proprietário do veículo.
b) Apenas ao condutor do veículo, ao embarcador e ao
transportador.

c) Apenas ao condutor, ao proprietário do veículo e ao
transportador.

d) Apenas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador.

49) A Polícia Militar deverá ser acionada para prestar socorro
no local do acidente, na hipótese de:
a) qualquer tipo de acidente.
b) mal súbito em via pública ou rodovia.
c) sempre que ocorrer uma emergência em local sem serviço
próprio de socorro.

d) se verificar a existência de vítima presa nas ferragens.

50) Das decisões das Juntas Administrativas de Recursos de
Infrações – JARI, cabe recurso a ser interposto:
a) no prazo de trinta dias contado, exclusivamente, da juntada
da notificação da decisão.

b) no prazo de trinta dias contado da publicação ou da
notificação da decisão.

c) no prazo de quinze dias contado da publicação ou da
notificação da decisão.

d) no prazo de quinze dias contado, exclusivamente, da juntada
da notificação da decisão.


