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MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
EDITAL Nº 01/2015 - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

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 1 (uma) 
hora após seu início. 

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O 
caderno de questões será publicado no site da MGS, 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!

PORTUGUÊS

Texto 
Ousadia

     (Fernando Sabino) 
 A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas, ao 
saltar, a contrariedade se anunciou: 
 - A sua passagem já está paga – disse o motorista. 
 - Paga por quem? 
 - Esse cavalheiro aí. 
 E apontou um mulato bem vestido que acabara de deixar o 
ônibus, e aguardava com um sorriso junto à calçada. 
 - É algum engano, não conheço esse homem. Faça o favor 
de receber. 
 - Mas já está paga...
 - Faça o favor de receber! – insistiu ela, estendendo o 
dinheiro e falando bem alto para que o homem ouvisse: - Já 
disse	 que	 não	 conheço!	 Sujeito	 atrevido,	 ainda	 fica	 ali	 me	
esperando, o senhor não está vendo? Vamos, faço questão 
que o senhor receba a minha passagem. 
 O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo: 
melhor para ele, ganhava duas vezes. 
 A moça saltou do ônibus e passou fuzilando de indignação 
pelo homem. 
 Foi seguindo pela rua, sem olhar para ele. 
 Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, a 
alguns passos. 
 Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício 
onde morava, arriscou uma espiada: lá vinha ele! Correu para 
o	apartamento,	que	era	no	térreo,	pôs-se	a	bater,	aflita:	
 - Abre! Abre aí! 
 A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala, contando 
aos pais atônitos, em termos confusos, a sua aventura: 
 - Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até 
aqui! 
	 De	súbito,	ao	voltar-se,	viu	pela	porta	aberta	que	o	homem	
ainda estava lá fora, no saguão. Protegida pela presença dos 
pais, ousou enfrentá-lo: 
 - Olha ele ali! É ele, venham ver! Ainda está ali, o sem-
vergonha. Mas que ousadia!   

 Todos se precipitaram para a porta. A empregada levou as 
mãos à cabeça: 
 - Mas a senhora, como é que pode! É o Marcelo. 
 - Marcelo? Que Marcelo? – a moça se voltou, surpreendida. 
 - Marcelo, o meu noivo. A senhora conhece ele, foi quem 
pintou o apartamento. 
 A moça só faltou morrer de vergonha: 
 - É mesmo, é o Marcelo! Como é que eu não o reconheci! 
Você me desculpe, Marcelo, por favor. 
 No saguão, Marcelo torcia as mãos, encabulado: 
 - A senhora é que me desculpe, foi muita ousadia...

1) A ousadia indicada no título texto faz referência: 
a)  ao motorista do ônibus ter recebido duas vezes pela 

mesma passagem. 
b)  ao homem que seguiu a moça pela rua até a casa dela. 
c)  ao fato de um homem ter pagado a passagem da moça. 
d)  ao fato da moça sentir-se protegida na presença dos pais.

2) A “contrariedade” indicada no primeiro parágrafo deve 
ser entendida como: 
a)  uma situação positiva diferente daquela que a moça vivia.  
b)  um encontro proposital que foi o contrário do que se 

imaginava. 
c)  um fato novo positivo ou negativo em relação ao 

momento vivido. 
d)  uma ação vista como negativa, contrária ao momento 

vivido pela moça. 

3) Ao perceber que estava sendo seguida, a moça corre 
para seu apartamento. Essa atitude revela que ela estava: 
a)  amedrontada   c)  interessada
b)  magoada    d)  irritada

4) Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, possuem 
encontros vocálicos, menos uma. Assinale-a. 
a)  “deixar”    c)  “duas”
b)  “ônibus”    d)  “meio”
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5) Na frase “- Descarado, como é que tem coragem? Me 
seguiu até aqui!“, presente no décimo sexto parágrafo, 
a única palavra que é um adjetivo é: 
a)  “Descarado”   c)  “seguiu”
b)  “coragem”    d)  “aqui”

6) A frase “- Mas a senhora, como é que pode!” (20º§) é 
encerrada com um ponto de exclamação. Esse sinal 
gráfico é usado para marcar sentimentos e emoções. 
Desse modo, na frase em análise, esse ponto revela: 
a)  o remorso da moça que teve a passagem paga. 
b)  a revolta do rapaz que se sentiu injustiçado. 
c)  a decepção da empregada com a atitude da moça. 
d)  a solidariedade da mãe da moça com a situação narrada. 

7) A palavra destacada em “No saguão, Marcelo torcia as 
mãos, encabulado:“(25º§) tem como sinônimo: 
a)  chateado   c)  magoado
b)  revoltado   d)  envergonhado

MATEMÁTICA

8) João tem hoje 12 anos e Maria tem 3 anos a menos que 
João. A soma das idades de Maria e João hoje é de:
a) 15 anos
b) 27 anos
c) 21 anos
d) 18 anos

9) A representação decimal da soma entre os números 
romanos  CXL e XCV é igual a:
a) 235
b) 255
c) 275
d) 225

10) Carlos comprou 3 pacotes com 16 balas cada um e as 
distribui igualmente entre seus quatro filhos. Desse 
modo, o número de balas distribuídas para cada filho 
de Carlos foi:
a) 14
b) 13
c) 11
d) 12

11) Marcos pintou ¾ de ¼ de uma tela. Nessas condições, a 
fração da tela que corresponde ao que falta ainda para 
Marcos pintar é escrita como:
a) Três quartos.
b) Treze, dezesseis avos.
c) Três, dezesseis avos.
d) Cinco oitavos.

12) Juliana precisou quebrar seu cofre para pagar uma 
conta. Ao abrir verificou que havia  12 moedas de R$ 
0,25; 7 moedas de R$ 0,50; 25 moedas de R$ 0,10 e 
3 moedas de R$ 1,00. O valor total, em moedas, que 
Juliana tinha no cofre é igual a:
a) R$ 13,00
b) R$ 15,00
c) R$ 12,50
d) R4 12,00

13) Maria caminhou 2500 metros em 50 minutos. Mantendo 
o mesmo ritmo, se Maria caminhar por mais 30 minutos, 
ela irá percorrer a distância de mais:
a) 1000 metros   c)  1200 metros
b) 1500 metros   d)  1800 metros

14) Considerando que um retângulo tem medida de 
comprimento igual a 14 centímetros e medida da 
largura igual a 8 centímetros, então o perímetro(soma 
dos lados) desse retângulo é igual a:
a) 22 centímetros   c)  44 centímetros
b) 24 centímetros   d)  42 centímetros

CONHECIMENTOS GERAIS

15) O Brasil possui, segundo especialistas, uma grande 
quantidade de partidos políticos. Com base no tema, 
“Partidos Políticos e Governo Federal”, as duas siglas 
que governam o país nos últimos 20 anos, no principal 
cargo executivo (Presidência da República) estão 
descritas na alternativa:
a) PSDB e PMDB.   c)  PMDB e PT.
b) PT e PSB.   d)  PT e PSDB.

16) Complete o texto com a alternativa correta. Em 2014 a 
figura de um brasileiro foi muito exposta na imprensa. 
O nome desse brasileiro é Joaquim Benedito Barbosa 
Gomes que, durante o referido ano _________________.
a) presidiu o Supremo Tribunal Federal.
b) foi o chefe supremo do Ministério da Justiça.
c) foi o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
d)	 presidiu	o	Ministério	Público	Federal.

17) No verão, uma grande ameaça cai sobre muitas cidades 
brasileiras, ela se chama Dengue. O principal vetor 
dessa doença é o mosquito conhecido por:
a) Anopheles Darlingi.  c)  Aedes Aegypti.
b) Mosquito Palha.   d)  Aedes Albopictus.

18) Assinale a alternativa que não indica um gênero musical 
brasileiro. 
a)	 Frevo.	 	 	 	 c)		Maracatú.
b) Lambada.   d)  Swing.

19) Essa personalidade foi advogado radialista, compositor 
e ator brasileiro. Autor de sambas populares como “Ai 
que saudades da Amélia” e “Atire a primeira pedra”, 
ambos em parceria com Ataulfo Alves. Fez-se popular 
entre as décadas de 40 e 50. Como ator atuou nas 
novelas “Selva de pedra” e “O casarão”. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome dessa importante 
personalidade brasileira.
a) Mario Lago.   c)  Vinícius de Moraes.
b) Chico Anísio.   d)  Heitor Villa-lobos.

20) Complete o texto a seguir com a resposta correta. Uma 
das promessas largamente divulgadas na imprensa 
mundial: Nos próximos anos estarão disponíveis, em 
termos tecnológicos, o uso de:
a) Veículos movidos à urânio.
b) Automóveis movidos à hidrogênio.
c) Veículos movidos à quartzo.
d) Automóveis movidos à silício.


