
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
EDITAL N° 04/2015

NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
SERV. DE ABASTECIMENTO VEICULAR | SERV. DE APOIO A 

MARCENARIA | SERV. DE APOIO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS | 
SERV. DE APOIO A OBRAS CIVIS | SERV. DE BORRACHARIA | 

SERV. DE CAPINA E PODA | SERV. DE COPA | SERV. DE COZINHA | 
SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES | SERV. DE 

LIMPEZA VEICULAR | SERV. DE MANUTENÇÃO DE VIVEIROS | 
SERV. DE MENSAGERIA | SERV. DE ROUPARIA | SERV. FUNERÁRIOS

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 seqüencialmente, 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 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.

Boa Prova!
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nhenhenhén -  Conversa interminável, monótona. Vem do tupi 
nheem, falar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os 
nativos, que aqui estavam já havia séculos, não entenderam 
patavina da estranha falação daqueles lusitanos barbudos 
e emplumados que desceram de barcos tão enormes, tão 
esquisitos. Deu-se um diálogo de verdadeiro nhenhenhém 
dos dois lados, ninguém se entendia, todos perplexos. Nos dias 
atuais, essa antiga expressão dos silvícolas ainda permanece 
vivíssima. Na palavra de certos demagogos e em arengas para 
plenários sonolentos, por exemplo...

(COTRIM, Márcio. O Pulo do Gato 2. São Paulo: Geração Editorial, 2009. p. 25)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, é correto afirmar 
que o “nhenhenhém” que ocorreu entre portugueses e 
índios:
a) facilitou a comunicação entre os dois grupos.
b) gerou o conflito na luta pelos novos territórios.
c) impediu que a comunicação, de fato, ocorresse.
d) contribuiu para o respeito entre culturas distintas.

2) Ao final do texto, o autor fala em “demagogos” e 
“arengas”. “Demagogos” podem ser entendidos como 
pessoas ambiciosas que manipulam os outros para 
obter proveitos, e “arengas” são discursos feitos em 
público. Nesse sentido, ao usar essas duas palavras, 
o autor pretende atribuir ao termo “nhenhenhém” um 
sentido:
a) engraçado
b) sofisticado
c) exagerado
d) negativo

3) Considerando as regras para separação silábica, 
indique a opção em que a palavra indicada foi dividida 
de modo ERRADO.
a) “Quando” (Quan -  do)
b) “desceram” (des -  ce -  ram)
c) “diálogo” (diá -  Io -  go)
d) “atuais” ( a - t u - a i s )

4) Ao afirmar que a expressão dos silvícolas, que são os 
índios, permanece “vivíssima” o texto sugere que:
a) a expressão ainda é bastante empregada.
b) os índios continuam vivos em algumas regiões.
c) a cultura indígena superou a dos portugueses.
d) a língua do português é melhor que a do índio.

Texto II 

Meninos

Sentado à soleira da porta 
Menino triste
Que nunca leu Júlio Verne 
Menino que não joga bilboquê 
Menino das brotoejas e da tosse eterna

Contempla o menino rico na varanda 
Rodando na bicicleta 
O mar autônomo sem fim

É triste a luta das classes.
(Murilo Mendes)

Vocabulário:

Júlio Verne -  importante escritor francês do século XIX 
bilboquê -  tipo de brinquedo
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5) No poema, o autor confronta dois tipos de meninos 
que, no texto, são diferenciados em função:
a) do rendimento escolar
b) da condição financeira
c) de suas roupas
d) da cor da pele

6) Dentre as palavras destacadas abaixo, retiradas do 
poema, apenas uma NÃO é substantivo. Assinale-a.
a) “Sentado à soleira da porta” (v.1)
b) “Menino que não joga bilboquê” (v.4)
c) “Contempla o menino rico na varanda” (v.6)
d) “Rodando na bicicleta” (v.7)

7) No verso “O mar autônomo sem fim”, a expressão 
sublinhada foi empregada pelo autor para destacar a 
seguinte característica do mar:
a) a cor
b) a limpeza
c) a temperatura
d) a extensão

____________________MATEMÁTICA____________________

8) A união entre os conjuntos A ={ 0,1,2,3,4,5} e B = 
{1,2,3,5,6,7,8} é:
a) {0,1,2,3,5,6,7,8}
b) {0,1,2,3,4,5,6,7,8}
c) {1,2,3,4,5,6,7,8}
d) {0,1,2,3,4,5,6,8}

9) No sistema de numeração decimal, o número romano 
CMXL é:
a) 1160
b) 1140
c) 940
d) 1040

10) O preço de 6 pacotes de bolachas do mesmo tipo é 
R$ 9,00 e o preço de 8 desinfetantes idênticos é R$ 24,00. 
Ana comprou 4 pacotes de bolachas e 3 desinfetantes e 
pagou com uma nota de R$ 20,00. Nessas circunstâncias 
o valor que Ana recebeu de troco foi:
a) R$5,00
b) R$6,00
c) R$15,00
d) R$3,00

3 4
11)0  resultado da soma entre as frações —  e —  é:

'  11 11
a) 1

22

b) ü
44, 12 
11

d) 7 .
11

12) Carlos tem no bolso 4 notas de R$ 2,00, 6 notas de 
R$ 5,00 e 3 notas de R$ 10,00. O total, em reais, que 
Carlos tem no bolso é:
a) R$58,00
b) R$62,00
c) R$68,00
d) R$74,00

13) Dentre as alternativas, a única correta é:
a) 3 metros = 300 decímetros
b) 2500 mililitros = 2,5 litros
c) 4 quilogramas = 400 gramas
d) Uma hora e meia é igual a 100 minutos
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14) O número que representa a medida de cada lado de um 
quadrado de perímetro 48 é o mesmo que representa a 
idade que Paulo tem hoje. Nessas condições, daqui 2 
anos a idade de Paulo será igual a:
a) 10
b) 12
c) 13
d) 14

______________CONHECIMENTOS GERAIS______________

15) A migração desenfreada que comete a Europa é notícia 
diária na imprensa mundial. O que está ocorrendo é sem 
precedentes neste milênio. Muitos morrem tentando 
chegar à Itália, vindo da África em pequenos barcos, e
atravessando o mar_______ . Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Egeu.
b) Adriático.
c) Mediterrâneo.
d) Negro.

16) As mesorregiões do Estado de Minas Gerais (Segundo 
o IBGE) que faz fronteira com o Estado do Rio de 
Janeiro são os descritos na alternativa:
a) Zona da Mata e Sul, Campo das Vertentes e Sudoeste 

de Minas.
b) Campo das Vertentes e Zona da Mata e Sul.
c) Sudoeste de Minas e Zona da Mata e Sul.
d) Campo das Vertentes e Sudoeste de Minas.

18) O estado de Minas Gerais faz divisa com vários estados 
brasileiros. Assinale a alternativa que não apresenta 
uma divisa correta.
a) Goiás e Distrito Federal (noroeste).
b) Espírito Santo (leste).
c) Bahia (norte e nordeste).
d) São Paulo (sudeste e oeste).

19) As principais ocorrências de folguedos no estado de 
Minas Gerais são:
I. Cavalhada.
II. Congado.
III. Festa do Divino.
IV. Reisado.
Das opções apresentadas, estão corretas.
a) Apenas I, II e III.
b) I, II, III e IV.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II, III e IV.

20) A Rodovia (BR) que liga as cidades de Paracatú 
(Noroeste) à Juiz de Fora (Sudeste) se encontra descrita 
na alternativa:
a) BR-262.
b) BR-135.
c) BR-365.
d) BR-040.

17) Preencha a lacuna do texto a seguir com a resposta 
correta. Minas Gerais é um estado privilegiado no 
quesito musical exportando talentos para outros 
estados brasileiros e para o exterior. O estado tem 
sido palco de uma das principais correntes musicais
brasileiras, conhecida com o______________________ ,
que, para muitos, é tão significativa para o legado 
cultural brasileiro como é o Samba.
a) Clube da Esquina.
b) Bossa Nova.
c) Sertanejo.
d) Música Popular Brasileira.
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