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DESTAQUE AQUI

MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas 

numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa (10 questões), Matemática (05 questões) e 
Conhecimentos Gerais (05 questões).

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	
no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.

III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	
o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 tome	as	 providências	
cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	
nesse sentido.

IV.	 Assine	 e	 preencha	 o	 cartão	 de	 respostas	 nos	 locais	
indicados, com caneta azul ou preta.

V.	 Verifique	 se	 a	 impressão,	 a	 paginação	 e	 a	 numeração	
das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	
notifique	o	fiscal.

VI.	 Marque	 o	 cartão	 de	 respostas	 cobrindo	 fortemente	 o	
espaço	correspondente	à	letra	a	ser	assinalada,	conforme	
o	exemplo	no	próprio	cartão	de	respostas.

VII.	O	sistema	de	leitura	e	processamento	das	folhas	de	resposta	
não	registrará	a	resposta	em	que	houver	falta	de	nitidez	na	
marcação	e/ou	marcação	de	mais	de	uma	alternativa.				

VIII.	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.

IX.	 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.

X.		 Você	 dispõe	 de	 03	 (três)	 horas	 para	 fazer	 esta	 prova.	
Reserve	os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	
de respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 
(uma) hora após seu início.

XII.	 É	 terminantemente	 proibido	 o	 uso	 de	 telefone	 celular,	 e	
demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1  2  3  4  5 6       7  8 9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2018

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda as questões 1, 2 e 3.
	 Meu	 ideal	seria	escrever	uma	história	 tão	engraçada	que	
aquela	moça	que	está	doente	naquela	casa	cinzenta	quando	
lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a 
chorar	e	dissesse	–	“ai	meu	Deus,	que	história	mais	engraçada!”	
E	então	a	contasse	para	a	cozinheira	e	telefonasse	para	duas	
ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela 
contasse	rissem	muito	e	ficassem	alegremente	espantados	de	
vê-la	tão	alegre.	Ah,	que	minha	história	fosse	como	um	raio	de	
sol,	irresistivelmente	louro,	quente,	vivo,	em	sua	vida	de	moça	
reclusa,	 enlutada,	 doente.	 Que	 ela	 mesma	 ficasse	 admirada	
ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria – “mas 
essa	história	é	mesmo	muito	engraçada!’[...]	-	(BRAGA, Rubem).

1) Rubem Braga é um escritor contemporâneo muito 
conhecido da nossa literatura e considerado um dos 
melhores cronistas brasileiros. Ao observar o texto, é 
correto afirmar que: 
a)		O	homem	escreveu	a	história	engraçada.
b)		A	história	escrita	pelo	homem	fez	a	mulher	ficar	feliz.
c)  O desejo do homem é que um dia escreva uma história 

muito	engraçada.
d)  Ele queria muito que todos comprassem a sua história 

pois	era	muito	engraçada.
2) No fragmento do texto  [...] “e ficassem alegremente 

espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história 
fosse como um raio de sol” [...] foram utilizados pelo autor 
três tipos de sinais (dois de acentuação e um de nasalação) 
diferentes. Assinale a alternativa que apresenta a ordem 
em que foram empregados respectivamente.
a)		til,	agudo	e	circunflexo.	 c)	circunflexo,	til	e	agudo.
b)		circunflexo,	til	e	crase.	 d)	chapeuzinho,	til	e	circunflexo.

3) Adjetivo é a palavra que expressa uma característica 
do substantivo. O Texto de Rubem Braga destaca a 
graça que o texto poderia produzir e as reações que as 
pessoas sentiriam ao ler a crônica. Marque a sequência 
em que só apareçam adjetivos.
a)		admirada,	engraçada,	quente.
b)  cinzenta, doente, olhar.
c)  espantada, reclusa, depois.
d)  louro, vivo, riso. 

Leia o trecho a seguir e responda a questão 4.
[...] Quando entreguei o troco à minha mãe, ela se espantou:
 - Ele cobrou três francos? ... Não é possível! [...]
4) O trecho foi retirado da história, “Meu tio Jules”, de 

Guy de MAUPASSANT, nele foram utilizados alguns 
sinais de pontuação. De acordo com o texto, assinale 
a alternativa que justifica o uso correto dos sinais de 
interrogação e exclamação, respectivamente.
a)		pergunta	e	afirmação.	 c)	questionamento	e	medo.
b)		dúvida	e	tristeza.		 d)	indagação	e	indignação.

5) A concordância verbal ocorre quando o verbo se 
flexiona para concordar com o sujeito gramatical. Com 
base nesta regra, assinale a alternativa que apresenta 
erro de concordância verbal.
a)		João	e	Maria	foram	ao	cinema	pela	primeira	vez.
b)		Todos	nós	e	o	pai	do	João	foi	hoje	assistir	o	jogo.
c)  Eu e meu amigo jogamos bola ontem.
d		 O	filme	que	eles	viram	estava	muito	interessante.	

Leia o texto abaixo para responder a questão 06.
UM CERTO LUCRO
 Quando adolescente, com loucura e entre suspiros, 
colecionava retratos de seu ator preferido	 formando	
completíssimo	álbum	reunindo,	além	das	fotografias,	muitos 
desejos	jamais	confessados.
 Anos mais tarde vendido o álbum a estudioso do assunto 
rendeu-lhe relativo lucro, concluindo que, algumas vezes, podem-
se tirar dos sonhos resultados práticos ligeiramente satisfatórios.
6) Há, no texto acima, quatro palavras que foram 

sublinhadas. De acordo com a Morfologia, podemos 
classificá-las respectivamente como: 
a)		adjetivo,	artigo,	preposição	e	interjeição.
b)  verbo, substantivo, advérbio e artigo.
c)  verbo, artigo, adjetivo e numeral.
d)  artigo, verbo, pronome e substantivo.

Nome: Inscrição:
Assinatura do candidato:

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



2 IBFC_01

7) Observe o parágrafo do texto “Avestruz” de Mário Prata e 
assinale a alternativa que apresenta o tempo verbal correto.

[...]Outra coisa que faltou foram dedos dos pés. Colocou 
apenas dois dedos em cada pé. Sacanagem, Senhor![...]

a)		pretérito	passado.	 c)	pretérito	perfeito.
b)		pretérito	imperfeito.	 d)	pretérito	mais-que-perfeito.

8) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas das seguintes orações:
I.	 Vamos___	praia	no	próximo	final	de	semana.
II.	 ____	partir	de	hoje,	todos	comerão	juntos.
III. Comprei um ingresso para ____ corrida de domingo.
IV. Nós sairemos  ____ cinco horas para o evento.
a)  à, A, a, às.   c) a, À , à, às.
b)  à, A, à, as.  d) a, À, a, às.

Leia a tirinha de Mauricio de Sousa para responder a 
questão 9.

 

9) De acordo com o texto, é correto afirmar que:
a)		O	Cascão	deu	um	nó	nas	orelhas	do	coelho.
b)		O	Cebolinha	ficou	suando	de	nervoso	com	as	ameaças	

da Mônica.
c)		A	Mônica	não	tinha	certeza	do	verdadeiro	culpado.
d)		O	Cebolinha	não	estava	inocente	na	história.

10) Leia as orações abaixo e assinale a alternativa 
que apresenta a classificação dos tipos de textos 
apresentados:
I.  Falam de animais que apresentam características 

humanas e interagem entre si.
II.		Transmite	informações	de	fatos	que	estão	acontecendo.
III.		São	textos	curtos,	falam	de	um	fato	real,	despertam	a	

curiosidade.
IV.		Narrativas	de	ficção,	de	fantasia	ou	acontecimentos.
a)		Jornalísticos,	fábulas,	crônicas,	contos.
b)  Fábulas, jornalísticos, crônicas, contos.
c)  Fábulas, contos, jornalísticos, crônicas.
d)		Crônicas,	fábulas,	contos,	jornalísticos.

MATEMÁTICA

11) A idade de Paulo é igual a soma das frações  e  .  

 Nessas condições, a idade de Paulo é:
a) 9      b) 10      c) 11      d) 12

12) O total de produtos vendidos em um dia na loja do Sr. 
João é o resultado da expressão 4 + 5 x (7 - 3). Nesse 
dia, o Sr. João vendeu:
a) 36 produtos  c) 18 produtos
b) 24 produtos  d) 30 produtos

13) Três amigos foram a um restaurante e resolveram 
dividir igualmente a conta. Se R$ 6,00 representa a 
quarta parte do valor que cada amigo pagou, então o 
valor total da conta foi:
a) R$ 72,00   c) R$ 24,00
b) R$ 48,00   d) R$ 60,00

14) Dentre as alternativas, a única correta é:
a) três quartos de 12 é igual a 8
b)	 o	resultado	da	divisão	de	108	por	7	dá	resto	igual	a	6
c)	 a	multiplicação	de	72	por	12	é	844
d) 7 é a quinta parte de 35

15) Maria correu 23 hectômetros. Desse modo Maria correu:
a) 230 decímetros   c) 2300 decâmetros
b) 2 quilômetros e 300 metros d) 23000 milímetros

CONHECIMENTOS GERAIS

16) “A mineração foi também uma atividade essencialmente 
urbanizadora; em qualquer lugar onde ela ocorria criava 
cidades. Em consequência, gerou a primeira rede 
de cidades do Brasil. A produção aurífera gerou um 
setor dominante para a economia colonial brasileira” 
(MORAES, 2001). Leia as alternativas abaixo e assinale 
a que cita corretamente a importância das atividades 
de mineração na formação do território brasileiro.
a)		A	mineração	levou	à	formação	de	grandes	cidades	na	

faixa	litorânea,	devido	à	descoberta	de	grandes	jazidas	
de diamante no litoral nordestino

b)		A	 mineração	 promoveu	 uma	 maior	 interiorização	 da	
colônia,	dando	origem	a	diversos	núcleos	urbanos	nas	
rotas das minas

c)		A	mineração	veio	acompanhada	do	fim	da	escravidão	
negra	e	da	formação	de	vilas	pelos	imigrantes	europeus	
no sul da colônia 

d)		A	mineração	acarretou	uma	 larga	ocupação	de	áreas	
de	 planície	 na	 região	 amazônica,	 que	 concentrava	
grande parte das jazidas de ouro

17) “Um fato marcante da urbanização brasileira nos 
últimos anos é o contínuo crescimento das regiões 
metropolitanas. Com exceção de São Paulo, todas 
as demais regiões cresceram mais do que seus 
respectivos estados” (SCARLATO, 2011). Assinale a 
alternativa correta quanto a uma consequência do 
processo de crescimento das regiões metropolitanas 
no Brasil:
a)		A	expansão	vertical	das	cidades	em	direção	às	áreas	

periféricas	e	de	risco
b)		A	redução	da	poluição	sonora,	do	ar	e	visual	e	melhor	

distribuição	de	empregos	formais
c)		A	deterioração	de	muitas	áreas	do	centro	antigo	e	fuga	da	

população	de	maior	renda	para	condomínios	fechados
d)		A	desvalorização	do	solo	urbano	e	a	maior	acessibilidade	

de moradias à	população de baixa renda

18) O estado de Minas Gerais apresenta grande variabilidade 
de relevos. Assinale a alternativa incorreta quanto a um 
exemplo de serra localizada no estado mineiro: 
a)  Serra da Canastra c) Serra da Mantiqueira
b)  Serra da Capivara d) Serra do Cipó

19) “O Estado de Minas Gerais ficou conhecido como a 
“caixa d’água” brasileira, numa referência à relevância 
das suas bacias hidrográficas. É produtor de água em 
seus 58,6 milhões de hectares” (MG.GOV.BR). Sobre 
os rios que banham o estado de Minas Gerais, assinale 
exemplos incorretos:
a)		Rio	São	Francisco	e	rio	Jequitinhonha
b)  Rio Paranaíba e rio Grande
c)  Rio Doce e rio Paraíba do Sul
d)  Rio Solimões e rio Tietê

20) Minas Gerais apresenta destaque entre os estados 
brasileiros, no que se refere à sua extensão em área, 
economia e tamanho da população. Em relação ao 
estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta:
a)		O	setor	de	serviços	é	o	que	mais	gera	empregos	formais	

no estado
b)  É o estado mais populoso do Brasil
c)  Apresenta o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) 

per capita entre os estados do país
d)		É	 o	 terceiro	 estado	 brasileiro	 com	 maior	 número	 de	

municípios

RASCUNHO




