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DESTAQUE AQUI

MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

PORTEIRO/VIGIA
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) 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	
na	Folha	de	Respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.

III.	 Verifique	se	o	Caderno	de	Questões	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 a Folha 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	 a	 Folha	 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.	A	 Folha	 de	 Respostas	 não	 pode	 ser	 dobrada,	 amassada,	
rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.

IX.	 Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	a	Folha	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	a	Folha	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
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 05/2019

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.

Vigia e porteiro
 De	 acordo	 com	 o	 Ministério	 do	 Trabalho,	 as	 funções	
de	 Porteiros	 e	 Vigias	 Noturnos	 são	 descritas	 como:	 “Zelar	
pela	 guarda	 do	 patrimônio	 e	 exercer	 a	 observação	 de	
estabelecimentos	 comerciais,	 bem	 como	 fábricas,	 armazéns,	
supermercados,	edifícios	públicos,	privados	e	quaisquer	outros	
tipos de estabelecimentos, inspecionando-os sistematicamente 
e	fiscalizando	suas	dependências	para	evitar	incêndios,	roubos,	
entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Os 
porteiros	controlam	o	fluxo	de	pessoas,	identificando,	orientando	
e	encaminhando-as	para	os	 lugares	desejados.	São	 também	
responsáveis por receber hóspedes em hotéis, acompanham 
pessoas	e	mercadorias;	além	de	realizar	manutenções	simples	
nos locais de trabalho”.
	 A	 função	 de	 porteiro	 e	 vigia	 de	 condomínio	 são	 bem	
similares. Os próprios empregadores já restringem o trabalho de 
porteiro	ao	ambiente	da	portaria	e	o	vigia	fica	sendo	responsável	
pela ronda. Ambos tomam conta do estabelecimento, controlam 
a	 entrada	 de	 pessoas	 e	 veículos.	 Exercem	 funções	 básicas	
de	orientações,	 não	sendo	 responsáveis	por	 intervenções	de	
segurança,	já	que	nenhuma	dessas	funções	requer	treinamento	
armado	ou	cursos	específicos	para	a	função	na	área.	[...]
	 A	profissão	em	voga	exige,	além	de	um	bom	atendimento,	
muita	atenção.	Por	isso,	o	vigia,	assim	como	o	porteiro,	devem	
permanecer	sempre	em	alerta.	Isso	significa	que	o	profissional	
dessa categoria precisa ter a capacidade de reconhecer as 
situações	 ou	 condições	 que	 possam	 configurar	 riscos	 ao	
patrimônio	público	ou	privado	e,	principalmente,	 resguardar	a	
segurança	das	pessoas.

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
a)	 Os	porteiros	controlam	o	fluxo	de	pessoas	e	não	pode	

permitir	a	entrada	de	íncolas.
b) O porteiro é responsável pelo trabalho na portaria, 

enquanto	 o	 vigia	 faz	 a	 ronda	 e	 o	 ajuda	 a	 cuidar	 do	
estabelecimento.

c)	 Porteiros	 e	 vigias	 são	 orientadores	 e	 devem	 intervir	
com	rigor	na	segurança	armada.

d) Porteiros e vigias tomam conta do estabelecimento e 
coíbem	a	entrada	de	pessoas	e	veículos	autorizados.

2) No primeiro parágrafo, há um trecho escrito entre aspas 
(“”). Este recurso é utilizado, entre outras funções, 
para indicar uma citação. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente a quem pertence a citação do 
trecho.
a) Aos Porteiros.
b) Aos Vigias Noturnos.
c) Aos Porteiros e Vigias.
d) Ao Ministério do Trabalho.

3) Observe o enunciado a seguir extraído do texto: “Os 
porteiros controlam o fluxo de pessoas, identificando, 
orientando e encaminhando-as para os lugares 
desejados.” Quanto à classificação gramatical dos 
termos destacados abaixo, assinale a alternativa 
incorreta. 
a)	 A	 expressão	 “o fluxo de pessoas”	 tem	 função	 de	

objeto indireto.
b)	 A	expressão	“Os porteiros”	tem	a	função	de	sujeito	da	

oração.
c)	 A	 expressão	 “encaminhando-as” é composta por 

um	verbo	no	gerúndio	acompanhado	de	um	pronome	
oblíquo.

d)	 A	palavra	“para”	é	classificada	gramaticalmente	como	
preposição.

4) Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F).
(		)	O	 texto	 acima	 é	 classificado	 como	 narrativo	 porque	

conta algo sobre os porteiros e vigias.
(		)	“A	profissão	em voga”.	A	expressão	em	destaque	faz	

referência	a	porteiros	e	vigias.
(		)	[...]“são	bem	similares”. A palavra em destaque tem o 

mesmo	significado	de	“parecidas”.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V,V,V.     b)  F,F,V.  c)  F,V,V. d)  V,V,F.

5) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.
I.	 As	 palavras	 “armazéns e além” recebem acento 

porque	são	oxítonas	terminadas	em	“ens/em”.
II.	 As	palavras	“fábricas e hóspedes” recebem acento 

porque	são	paroxítonas	terminadas	em	“s”.
III.	As	palavras	“orientações e funções” recebem acento 

porque	são	proparoxítonas	terminadas	em	ditongo.
a)	 Apenas	a	afirmativa	II está correta.
b)	 Apenas	a	afirmativa	I está correta.
c)	 Apenas	a	afirmativa	III está correta.
d)	 As	afirmativas	I, II e III	estão	correta.
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6) Observe as expressões extraídas do texto.
I.	 “precisa ter a capacidade”
II.	 “além	de	realizar	manutenções	simples”

 As palavras em destaque possuem som de “z”, mas a 
primeira é escrita com “s”. Quanto às regras utilizadas 
de ortografia, assinale a alternativa correta.
a)	 A	palavra	“precisa”	é	um	substantivo	que	já	possui	“s”	

em	 seu	 radical,	 enquanto	 que	 “realizar” é um verbo 
formado	pelo	acréscimo	do	sufixo	“izar”.

b)	 A	 palavra	 “precisa”	 é	 um	 pronome	 que	 já	 possui	 “s”	
em	seu	radical,	enquanto	que	“realizar” é um advérbio 
formado	pelo	acréscimo	do	sufixo	“izar”.

c)	 A	 palavra	 “precisa”	 é	 um	 adjetivo	 que	 já	 possui	 “s”	
em	 seu	 radical,	 enquanto	 que	 “realizar” é um verbo 
formado	pelo	acréscimo	do	sufixo	“izar”.

d)	 A	palavra	“precisa”	é	um	verbo	que	já	possui	“s”	em	seu	
radical,	 enquanto	 que	 “realizar”	 é	 um	 verbo	 formado	
pelo	acréscimo	do	sufixo	“izar”.

7) Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa 
que preencha, correta e respectivamente, as lacunas.
I.	 Aquela	 moça	 usa	 muitos	 _____	 nos	 cabelos	 e	

roupas.
II.	 Todos	deveriam	exercitar	a	_____	e	ajudar	a	quem	

precise.
III.	 Foi	 encontrada	 uma	 grande	 _____	 no	

estacionamento.
a)	 acessórios	/	empatia	/	jiboia.
b)	 ascessórios	/	impatia	/	giboia.
c)	 assessórios	/	impatia	/	jibóia.
d)	 ascessórios	/	apatia	/	jibóia.

8) Quanto às regras de acentuação gráfica, assinale a 
alternativa incorreta.
a)	 Todas	as	paroxítonas	terminadas	em	a/as, e/es, o/os, 

em e ens devem ser acentuadas.
b)	 Foi	 abolido	 o	 acento	 circunflexo	 das	 palavras	 voo, 

perdoo, abençoo.
c)	 Todas	 as	 palavras	 proparoxítonas	 devem	 ser	

acentuadas	graficamente.
d) A palavra juiz	não	recebe	acento,	mas	quando	é	escrita	

no plural (juízes) deve ser acentuada.

9) Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F) 
(		)	“Ela	 voltou	 ao	 colégio	 de	 seu	 filho”.	 O	 verbo	 em	

destaque	está	no	pretérito	imperfeito	do	indicativo.
(		)	“Eu	faria tudo outra vez”. O verbo em destaque está no 

futuro	do	presente	do	indicativo.
(		)	“Todas	 as	 manhãs,	 o	 garoto	 passeava com seu 

cachorro”. (O verbo em destaque está no pretérito 
imperfeito	do	indicativo).

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V.     b)  V, V, F.    c)  F, F, V.    d)  F, V, F.

10) Quanto às normas para o uso do sinal indicativo de 
crase, assinale a alternativa correta.
a)	 Não	vejo	a	hora	de	estar	frente	à	frente	com	você.
b) Após seis meses navegando, chegaram à terra.
c) A senhora encontrou às agulhas que havia perdido.
d)	 Tudo	foi	elaborado	e	executado	às	claras.

MATEMÁTICA
11) Durante sua ronda noturna, Marcos verificou que já 

havia cumprido 5/6 do tempo que deve trabalhar nesse 
dia. Se ainda falta uma hora e meia para cumprir seu 
horário, então o horário que Marcos já cumpriu foi:
a) 8 horas
b) 6 horas
c) 9 horas
d) 7 horas e meia

12) A tabela abaixo indica o total de dias do mês de janeiro 
em que um porteiro recebeu a mesma quantidade de 
correspondência. Por exemplo, na primeira linha da tabela 
foram recebidas 15 correspondências em cada um dos 
dois dias.

Total de dias Total de correspondências 
recebidas por dia

2 15
3 12
4 10
5 9

 De acordo com a tabela, nesses 14 dias, o total de 
correspondências recebidas foi:
a)  46 
b)  92 
c) 151
d) 143

13) Um condomínio é composto por dois prédios, cada 
um com 8 andares e 6 apartamentos por andar. Se o 
porteiro desse condomínio já deixou a conta de luz em 
metade dos apartamentos do condomínio no período 
da manhã e em 16 apartamentos desse condomínio 
no período da tarde, então o total de conta de luz que 
ainda faltam entregar é igual a:
a) 24
b) 32
c) 28
d) 36

14) Maria recebeu seu salário e o dividiu em partes iguais para 
seus três filhos. Se um de seus filhos gastou R$ 170,00 e 
ainda lhe restou R$ 260,00, então o salário de Maria é: 
a) maior que R$ 1300,00
b) menor que R$ 1200,00
c) exatamente R$ 1240,00
d) menor que R$ 1300,00 e maior que R$ 1250,00

15) Numa questão de concurso para vigia, Carlos deveria 
responder qual o valor da soma, em litros, das 
seguintes capacidades: 250 decilitros e 12 decalitros. 
Desse modo, o valor correto da questão é:
a) 145 L 
b)   37 L
c)   26,2 L
d)   14,5 L
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CONHECIMENTOS GERAIS
16) Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como 

_____, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, 
militar e ativista político que atuou no Brasil colonial, 
mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, na conspiração conhecida como 
a Inconfidência Mineira. Esse movimento foi uma 
insurreição das elites locais de Minas Gerais contra a 
cobrança abusiva de impostos da metrópole portuguesa 
[...] (Estado de Minas, 2015). 

 Assinale a alternativa que preencha corretamente a 
lacuna.
a) Tiradentes
b) Dom Henrique
c)	 Zumbi	de	Palmares
d) Dom Pedro I

17) Em relação às características territoriais do estado de 
Minas Gerais, analise as afirmativas abaixo.
I. Minas Gerais é o maior estado brasileiro em 

extensão	territorial	(área).
II.	 O	maior	município	do	estado	(em	área)	é	Juiz	de	

Fora, enquanto o menor é Uberaba. 
III.	 Fazem	fronteira	com	Minas	Gerais	os	estados	de:	São	

Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Santa	Catarina,	Mato	Grosso	e	
Paraná.

 Assinale a alternativa correta.
a)	 Apenas	as	afirmativas	I e II	estão	corretas
b)	 Apenas	as	afirmativas	II e III	estão	corretas
c)	 As	afirmativas	I, II e III	estão	corretas
d)	 Nenhuma	das	afirmativas	está	correta

18) Com base nos dados populacionais de Minas Gerais, 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), assinale a alternativa correta.
a)	 A	população	é	a	menor	entre	os	estados	brasileiros
b)	 A	 população	 é	 a	 segunda	 menor	 entre	 os	 estados	

brasileiros
c)	 A	 população	 é	 a	 segunda	 maior	 entre	 os	 estados	

brasileiros
d)	 A	população	é	a	maior	entre	os	estados	brasileiros

19) Assinale a alternativa que apresenta uma atividade que 
historicamente não teve importância na economia do 
estado de Minas Gerais.
a)	 Mineração
b)	 Cafeicultura
c) Pecuária
d)	 Extrativismo	da	Castanha-do-Brasil

20) “O mar de Minas Gerais é formado por águas 
esverdeadas do lago da represa de Furnas. Um 
dos destinos de ecoturismo que mais se destaca 
atualmente no Brasil é o Parque Nacional da Serra da 
Canastra, em Capitólio (MG)” (CATRACA LIVRE, 2019). 
Assinale a alternativa correspondente ao rio em que 
está instalada a represa de Furnas, de forma correta.
a) Rio Amazonas
b) Rio Grande
c) Rio Tietê
d) Rio Xingu


