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GABARITO DO CANDIDATO
(RASCUNHO)

Nome: Inscrição:

Português
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Matemática
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 6 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 30 (trinta) questões correspondentesàs seguintes disciplinas: Português (20 questões) e Matemática (10 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 ofiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) 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 2(duas) 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.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo nopróprio 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 escritoou 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 nocaderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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PORTUGUÊS - FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Para as questões de 1 a 3, leia o poema abaixo, de Manuel Bandeira.

Irene no céu
Irene preta
Irene boa

Irene sempre de bom humor.

Imagino Irene entrando no céu:
- Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:

- Entre, Irene. Você não precisa pedir licença.

1) Considere as afirmações abaixo.
I. O poema passa uma imagem positiva de Irene.
II. O poeta imagina a cena de Irene chegando ao Paraíso.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

2) Considere o verso abaixo e as afirmações que seguem.
- Licença, meu branco!
I. A expressão “meu branco” refere-se a São Pedro.
II. Trata-se de uma frase interrogativa.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

3) O adjetivo “bonachão”, utilizado no poema, não pode ser entendido como
a) tranquilo
b) bem humorado
c) calmo
d) bravo

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Ele subiu, de joelhos, duzentos ___________.
II. Compre doze ________.
a) degraus – pão
b) degraus – pães
c) degrais – pãos
d) degrais – pão.

PORTUGUÊS
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5) Considere as orações abaixo.
I. Encontrei ela na rua.
II. O professor pediu para mim ler o texto.
O uso do pronome está correto em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo.
I. O pessoal organizaram a festa.
II. Minha irmã e meu pai participaram da reunião.
De acordo com a norma culta da língua portuguesa,
a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Disse- _____ a verdade.
II. Você pode ____ encontrar amanhã?
a) lhe – me
b) lhe – mim
c) o – me
d) o – mim

8) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
O rapaz e a garota ______ na sala.
a) está 
b) estão
c) estam
d) esta

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Ontem eles ______________ aquele poema.
II. Na próxima semana, meus amigos ___________ uma apresentação.
a) lerão – realizarão
b) lerão – realizaram
c) leram – realizarão
d) leram – realizaram

10)Considere as orações abaixo.
I. Tenho bons visinhos.
II. Fiz uma boa faxina no escritório.
Não há problemas em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
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11) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Ele ______ o filme ontem.
II. Eles _______ a prova amanhã.
a) vio – faram
b) vio – farão
c) viu – faram
d) viu – farão

12)Assinale a alternativa que indica corretamente o pronome para substituir os termos grifados na oração abaixo.
Falei com o pai de João e Maria.
a) dele
b) dela
c) deles
d) delas

Para as questões de 13 a 15, leia o texto abaixo, de Luis Fernando Verissimo.

Ovo
Agora essa. Descobriram que ovo, afinal, não faz mal. Durante anos, nos aterrorizaram. Ovos eram bombas de colesterol.Não eram apenas desaconselháveis, eram mortais. Você podia calcular em dias o tempo de vida perdido cada vez quecomia uma gema.
Cardíacos deviam desviar o olhar se um ovo fosse servido num prato vizinho: ver ovo fazia mal. E agora estão dizendoque foi tudo um engano, o ovo é inofensivo. O ovo é incapaz de matar uma mosca. A próxima notícia será que bacon limaas artérias.
Sei não, mas me devem algum tipo de indenização. Não se renuncia a pouca coisa quando se renuncia ao ovo frito.Dizem que a única coisa melhor do que ovo frito é sexo. A comparação é difícil. Não existe nada no sexo comparável auma gema deixada intacta em cima do arroz depois que a clara foi comida, esperando o momento de prazer supremoquando o garfo romperá, sim, se desmanchará, e o líquido quente e viscoso correrá e se espalhará pelo arroz como asgazelas douradas entre os lírios de Gileade nos cantares de Salomão, sim, e você levará o arroz à boca e o saborearáaté o último grão molhado, sim, e depois ainda limpará o prato com pão. Ou existe e eu é que tenho andado na turmaerrada. O fato é que quero ser ressarcido de todos os ovos fritos que não comi nestes anos de medo inútil. E os ovosmexidos, e os ovos quentes, e as omeletes babadas, e os toucinhos do céu, e, meu Deus, os fios de ovos. Os fios deovos que não comi para não morrer dariam várias voltas no globo. Quem os trará de volta? E pensar que cheguei aexperimentar ovo artificial, uma pálida paródia de ovo que, esta sim, deve ter me roubado algumas horas de vida a cadagarfada infeliz.
Ovo frito na manteiga! O rendado marrom das bordas tostadas da clara, o amarelo provençal da gema… Eu sei, eu sei.Manteiga ainda não foi liberada. Mas é só uma questão de tempo.
13)Considere as afirmações abaixo.
I. De acordo com as novas pesquisas, manteiga não faz mal à saúde.
II. O narrador afirma que gosta de ovos de várias formas.
Está correto o que se afirma em
a)  somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

14)Considere a frase e as afirmações abaixo.
Quem os trará de volta?
I. O pronome “os” refere-se às pessoas cardíacas.
II. Trata-se de uma frase interrogativa.
Está correto o que se afirma em
a)  somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
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15)Considere as afirmações abaixo.
I. O autor nunca renunciou a um ovo frito em nome da saúde.
II. O adjetivo “inofensivo” significa “aquele que prejudica”.
Está correto o que se afirma em
a)  somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

16)Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Espero que o garoto e sua família _________ felizes.
a) seje
b) seja
c) sejam
d) sejem

17)Assinale a alternativa em que a correspondência entre o feminino e o masculino não está correto.
a) Padrasto – padrasta
b) Genro – nora
c) Autor – autora
d) Patrão – patroa

18)Considere as orações abaixo.
I. Aquela mulher é muito cruel.
II. Aquela mulher é muito mau.
De acordo com a norma culta
a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.

19)Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Ele quer que eu _______ logo cedo.
a) saio
b) saia
c) saie
d) saísse

20)Considere as orações abaixo.
I. Aqueles meninos são órfões.
II. Faltam alguns botões.
De acordo com a norma culta
a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.
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21)Paulo pensou em um número, dele subtraiu 23, ao resultado adicionou 15, chegando no número 63. A soma
dos algarismos do número que Paulo pensou é:
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6   

22)Maria perguntou a seu avô quantos patos há em seu sítio. Seu avô lhe disse: “o total de patos que tenho é o
resultado da seguinte expressão numérica: 7 + 3 x 2 – 1”. 
O total de patos que o avô de Maria tem é:
a) 12
b) 19
c) 10
d) 15

23)Assinale a alternativa que corresponde à fração que não é maior que       .

a)

b)

c)

d)

24)Carlos comprou figurinhas para colar em seu álbum, e 28 não eram repetidas, o que corresponde a     do
total de figurinhas que ele comprou. O total de figurinhas que Carlos comprou foi:
a) 8
b) 56
c) 98
d) 64

25)Ana tinha 10 minutos para realizar uma tarefa, mas conseguiu realizá-la em 330 segundos. Pode-se dizer  que
Ana realizou a tarefa:
a) Antes da metade do tempo que tinha.
b) 4 minutos e meio antes do tempo previsto.
c) Meio minuto depois do tempo previsto.
d) Em 4 minutos e meio.

MATEMÁTICA



26)Um recipiente tem 3 litros de água. O total de copinhos, cheios, com capacidade de 75 ml utilizando o conteúdo
de todo o recipiente é de: 
a) 40
b) 20
c) 400
d) 200

27)Observe as afirmações:
I. 3 metros  = 0,03 quilômetros
II. 12,5 litros = 1250 centilitros
III. 230 centigramas = 0,23 decagramas
O total de afirmações que são corretas é:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

28)Alex é maior que Bruno, que é menor que Celso, que é menor que Alex, que é menor que Dario. Pode-se dizer
com certeza que:
a) Celso é maior que Dario.
b) Alex não é maior que Celso.
c) Celso é o menor de todos.
d) Aléx é maior que Celso, mas é menor que Dario.

29)Observando a sequência dos números 2, 5 , 10 , 17, ..., o sexto número desta sequência é:
a) 36
b) 31
c) 37
d) 29

30)Somando-se os pontos do 4º termo e 5º do termo da sequência abaixo, o resultado será:

a) 30
b) 36
c) 16
d) 31
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