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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ/MG  

EDITAL Nº 01/2021 

201 - AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 20(vinte) questões de Múltipla Escolha, 

cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a 

impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 

 

 

 

 
 

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova Objetiva será de  02h00min (duas horas), incluído o tempo para leitura das instruções e 

preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 

 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo 

de 1(uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas, ao fiscal de sala. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Questões e o gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 05/09/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

  

Área de Conhecimento 

Português Matemática Conhecimentos Gerais 
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 Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa 

da prova. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta. 
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PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 04: 

O Acidente de Transito 

Um homem e uma mulher se envolvem num 

acidente de grandes proporssões: os carros são 

inteiramente destruídos, mas, por sorte, nenhum dos 

dois fica ferido. Depois de conseguirem sair do que 

restou dos carros, a mulher diz:   

— Olha só! Você, um homem, e eu, uma 

mulher, saímos ilesos de um acidente desses! Só pode 

ser um sinal de Deus! Ele está nos dando uma 

oportunidade para nos conhecermos e ficarmos juntos 

para o resto da vida!   

— Concordo — responde o homem — Isso 

deve ser um sinal divino!    

A mulher continua:  

— E olha só, um outro milagre: meu carro 

ficou totalmente destruído, mas essa garrafa de uísque 

não quebrou! Deve ser outro sinal. Vamos beber e 

comemorar esta sorte.    

E ela entrega a garrafa ao homem. Ele 

concorda, abre a garrafa, toma alguns goles 

diretamente do gargalo e devolve a garrafa à mulher. 

Ela a pega, coloca a tampa de volta, e a devolve ao 

homem.  Ele não entende o gesto e pergunta:   

— Você não vai tomar?  

— Não! Eu vou esperar a polícia chegar com 

o bafômetro... 

Disponível em: 

https://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=4641. Acesso 

em: 25 de agosto de 2021. 

QUESTÃO 1 

Considerando o Texto lido, é CORRETO afirmar 

que: 

A) O acidente foi causado pelo homem. 

B) O acidente foi causado pela mulher. 

C) A mulher usou um ardil para se beneficiar. 

D) A mulher usou a realidade em detrimento 

próprio.  

 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa, em que apresenta a palavra 

gramaticalmente INCORRETA do Texto: 

A) Proporssões – inteiramente.  

B) Oportunidade – comemorar. 

C) Gargalo – gesto. 

D) Milagre – bafômetro. 

QUESTÃO 3 

É um SINÔNIMO de comemorar: 

A) Concatenar. 

B) Celebrar. 

C) Aferir. 

D) Auferir. 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa que apresenta a palavra do 

Texto que teve seu ACENTO excluído: 

A) Ferido – ficarmos. 

B) Acidente – transito. 

C) Envolvem – conseguirem. 

D) Pergunta – quebrou.   

 

QUESTÃO 5 

O ANTÔNIMO de ileso é: 

A) Conjuminado. 

B) Teso. 

C) Fomentado. 

D) Prejudicado. 

 

QUESTÃO 6 

Sobre o presente simples, analise as afirmativas a 

seguir:  

I- Expressa algo que acontece no momento da 

fala. 

II- Expressa uma ação contínua, ocorrida em um 

intervalo de tempo anterior à fala. 

III- Expressa algo que possivelmente 

acontecerá em um momento posterior ao da 

fala. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

A) I, II e III. 

B) II apenas. 

C) I apenas. 

D) III apenas. 

 

QUESTÃO 7 

Analise as locuções adjetivas a seguir: 

I- Da selva. 

II- Do fígado. 

As locuções correspondem respectivamente aos 

adjetivos: 

A) Silvestre – hepático. 

B) Gutural – equino. 

C) Glacial – fluvial. 

D) Farináceo – bucal. 
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QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa em que pelo menos uma das 

palavras deveria ter sido grafada com J e NÃO com 

G: 

A) Hoge – gipe. 

B) Girassol – gerente. 

C) Gente – gíria. 

D) Oxigênio – geada. 

 

QUESTÃO 9 

Leia as afirmativas a seguir: 

I- É o que se origina de outra palavra da língua 

portuguesa. 

II- É o que não é derivado de nenhuma outra 

palavra da língua portuguesa. 

As afirmativas SE REFEREM respectivamente a: 

A) Adjetivo derivado – adjetivo primitivo. 

B) Adjetivo composto – adjetivo simples.  

C) Adjetivo primitivo – adjetivo subentendido. 

D) Adjetivo simples – adjetivo composto. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que a frase está 

CORRETAMENTE escrita: 

A) Deçamos da picina com os adolescentes. 

B) Deçamos da pissina com os adolesentes. 

C) Dessamos da pisina com os adolessentes. 

D) Desçamos da piscina com os adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Em uma empresa de calçados são produzidos, em 

cinco horas, 120 pares de sapatos.  

Com base nisso e considerando as mesmas 

proporções, é CORRETO afirmar que se 

aumentarmos a produção para 45 horas, teremos um 

total de sapatos produzidos de: 

A) 1.080 sapatos.  C) 2.160 sapatos. 

B) 1.500 sapatos.  D) 2.210 sapatos. 

 

QUESTÃO 12 

A mesada de Joana é de R$ 125,00. Sabe-se que, ao 

comprar um livro de estudos, Joana recebeu R$ 35,00 

de troco.  

Com base nisso, é CORRETO afirmar que o valor 

gasto na compra do livro foi de: 

A) R$ 50,00.  C) R$ 90,00. 

B) R$ 75,00.  D) R$ 110,00. 

 

QUESTÃO 13 

Em um dia de vacinação, uma enfermeira aplica uma 

dose em 240 segundos.  

Com base nisso, é CORRETO afirmar que, em 

minutos, esta enfermeira leva na aplicação da vacina: 

A) 1 minuto.  C) 3 minutos. 

B) 2 minutos.  D) 4 minutos. 

 

QUESTÃO 14 

Sabendo que a idade da mãe de Pedro é igual ao 

décimo terceiro número primo da sequência de 1 a 

100, assinale a alternativa que representa 

CORRETAMENTE a idade dela. 

A) 23.   C) 31. 

B) 29.   D) 41. 

 

QUESTÃO 15 

Analise a sequência a seguir: 

(3, 5, 7, 9, 11...) 

Assinale a alternativa que apresenta o número que 

completa CORRETAMENTE a sequência: 

A) 12.   C) 14. 

B) 13.   D) 15. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 16 

Leia o trecho da reportagem a seguir: 

“Ao longo das últimas semanas de dezembro de 2019, 

na medida em que mais médicos e enfermeiras, além 

do doutor Li, começaram a alertar para um possível 

surto do vírus, outros agentes de saúde detectaram 

novos pacientes, a maioria deles trabalhadores do 

mercado de Huanan, em Wuhan, onde se vende 

diversos tipos de animais selvagens.” 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-52967280. 

Acesso em: 25 de agosto de 2021. 

O trecho apresentado, REFERE-SE: 

A) CHIKUNGUNYA.  

B) H1N1. 

C) DENGUE. 

D) COVID-19. 

 

QUESTÃO 17 

São nomes de bairros localizados no município de 

Dores do Indaiá/MG, EXCETO: 

A) Osvaldo Araújo. 

B) São Geraldo. 

C) Vale do Sol. 

D) Fábrica. 

 

QUESTÃO 18 

O documento que permite que o indivíduo possa 

conduzir um veículo, é o/a: 

A) CPF. 

B) CNH. 

C) CI. 

D) CREA. 

 

QUESTÃO 19 

É CORRETO afirmar que a população de Dores do 

Indaiá/MG segundo o censo de 2010 é de: 

A) > 15.000. 

B) < 12.000. 

C) > 13.000. 

D) < 9.000. 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 

O Governador de Minas Gerais escolheu o município 

de Dores do Indaiá/MG para visitar devido a situação 

da COVID-19, e o primeiro local que iria passar seria 

na Prefeitura Municipal.  

O endereço CORRETO para onde ele deve se dirigir 

é: 

A) Distrito Federal, 444. 

B) Rua Rio Grande do Sul, 268. 

C) Praça Pref. Mário Carneiro, s/n. 

D) Rua Bueno Brandão, 290. 
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