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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 08 (oito) questões, Matemática 07 (sete) 
questões e Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 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

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2021

LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 6.

 Televisão
 “Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. 

Quando os adultos não querem ser incomodados, 
mandam as crianças assistir à televisão. O que eu 
gosto mais na televisão são os desenhos animados de 
bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado 
do que gente imitando gente como nas telenovelas. 
Não gosto muito de programas infantis com gente 
fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa 
gente brincar de mentira, prefiro brincar de verdade 
com meus amigos e amigas...”(Trecho de José Paulo Paes)

1) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa 
correta. As crianças são mandadas a assistir TV 
quando:
a) Está passando desenho animado.
b) Está passando telenovela.
c) Os adultos estão querendo assistir TV junto com elas.
d) Os adultos não querem ser incomodados.

2) Assinale a alternativa correta. 
 No texto, o autor afirma que GOSTA de:

a) Gente imitando gente, nas telenovelas.
b) Gente	fingindo	ser	criança,	nos	programas	infantis.
c) Bicho imitando gente, nos desenhos animados de bichos.
d) Gente brincando de mentira na TV.

3) De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta:
a) O autor acha engraçado assistir às telenovelas.
b) O	 autor	 prefere	 assistir	 programas	 com	 gente	 se	

fingindo	de	criança.
c) O	autor	não	prefere	desenhos	animados.
d) O	autor	prefere	brincar	com	seus	amigos	e	amigas	do	

que assistir TV.

4) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.  
No trecho: “... ficar olhando essa gente brincar de 
mentira...”,o autor se refere à:
a) ficar	assistindo	à	TV.
b) ficar	brincando	com	seus	amigos	e	amigas.
c) ficar	com	os	adultos.
d) ficar	com	os	bichos.

5) No trecho “Não gosto muito de programas infantis...”, 
assinale a alternativa correta, em relação às palavras 
sublinhadas:
a) A palavra “programa” é um substantivo (nome), e a 

palavra “infantis” é uma qualidade do nome.
b) A palavra “programa” é uma qualidade do nome, e a 

palavra “infantis” é um substantivo (nome).
c) As duas palavras são verbos (ações).
d) As duas palavras são qualidades de um nome.

6) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a crase 
utilizada em “...assistir à televisão”:
a) A crase é a união da preposição com o artigo.
b) A crase vem antes de palavras masculinas e antes de verbo.
c) A	crase	vem	antes	de	palavra	feminina.
d) A crase é representada pelo acento na vogal: “à”.

Nome: Inscrição:
Assinatura do candidato:

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
11  12  13  14  15 16       17  18 19  20  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



2 IBFC_01

7) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 

 A gente não ___________________ ficar esperando as 
pessoas ________________ porque a partida já estava 
________________.
a) poderíamos – chegar – atrasado.
b) pudemos – chegarem – atrasado.
c) podia – chegarem – atrasada.
d) podemos – chegar – atrasada.

8) Assinale a alternativa, em que todas as palavras estão 
escritas de forma correta:
a) Talvez – estender – texto – compreensão.
b) Talves – extender – testo – compreenção.
c) Talvez – extender – testo – compreenção.
d) Talves – estender – texto – comprensão.

MATEMÁTICA

9) Marlene foi à feira e comprou duas dúzias de laranja e 
uma dúzia de banana. O preço da dúzia de laranja foi 
R$ 6,00 e o preço da dúzia de banana é igual a  do 

preço da dúzia de laranja. O valor gasto por Marlene 
por esses dois itens foi:
a) R$ 14,00   b) R$ 15,00
c) R$ 16,00   d) R$ 18,00

10) João comprou três produtos: um no valor de R$ 37,00, 
outro no valor de R$ 49,00 e o terceiro no valor de R$ 72,00. 
Para pagar os três produtos utilizou uma nota de R$ 200,00. 
Nessas condições, o troco recebido por João foi no valor 
de:
a) R$ 42,00   b) R$ 52,00
c) R$ 48,00   d) R$ 62,00

11) Um número X foi dividido por 7 e o resultado foi 16 com 
resto igual a 3. Desse modo, o número X é igual a:
a) 117   b) 115
c) 119   d) 111

12) A metade de  de 48 brinquedos é igual a:
a) 16   b) 19
c) 24   d) 18

13) Se um relógio digital marca o horário de 2 horas e 37 
minutos, então daqui à 3 horas e 35 minutos irá marcar:
a) 6 horas e 22 minutos
b) 5 horas e 52 minutos
c) 6 horas e 12 minutos
d) 6 horas e 02 minutos

14) Num recipiente há 12 litros de água. Se toda a água 
desse recipiente fosse distribuída em copos de 300 
mililitros até sua capacidade máxima, o total de copos 
utilizados seria de:
a) 40   b) 400
c) 80   d) 800

15) Uma pessoa adulta possui, em média,  da massa de 
seu corpo composta por água. Nessas condições, o 
total de água no corpo que uma pessoa que tem massa 
de 75 quilogramas é igual a:
a) 40 kg   b) 30 kg
c) 25 kg   d) 35 kg

CONHECIMENTOS GERAIS

16) “A região que hoje é ocupada por Minas Gerais foi 
inicialmente desbravada lá pelo século XVI pelos 
bandeirantes [...]. No século XVIII, a região foi povoada, 
sendo um importante centro econômico para Portugal 
que criou formas rígidas de arrecadação de impostos” 
(IBGE CIDADES, 2021). Assinale a alternativa que 
apresenta a importante atividade econômica que 
contribuiu para a intensificação do povoamento do 
estado de Minas Gerais no século XVIII.
a) Mineração
b) Extrativismo do Pau-Brasil
c) Comércio de especiarias
d) Produção de arroz

17) A atual bandeira do estado de Minas Gerais foi instituída 
pela Lei no 2.793, de 8 de janeiro de 1963. O triângulo 
remete à santíssima Trindade e foi proposto por 
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e a frase 
em latim, proposta por Alvarenga Peixoto, foi retirada 
de um versículo do poeta romano Virgílio (MINAS 
GERAIS, 2021). Assinale a alternativa que apresenta a 
frase escrita na bandeira de Minas Gerais.
a)	 Ordem	e	progresso	 b)	Trabalha	e	confia
c) Nego   d) Libertas quae sera tamen

18) Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.

 “______________ é o segundo maior bioma em Minas 
Gerais. A vegetação é densa e permanentemente verde, 
e é grande o índice pluviométrico nessas regiões. As 
árvores	 têm	 folhas	grandes	e	 lisas.	Encontram-se	nesse	
ecossistema muitas bromélias, cipós, samambaias, 
orquídeas e liquens” (INSTITUTO ESTADUAL DE 
FLORESTAS, 2021). 
a) Tundra   b) Amazônico
c) Mata Atlântica  d) Pantanal

19) Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.

 “Situado na _______________, entre os municípios de 
Catas Altas e Santa Bárbara (Minas Gerais), o Parque 
Natural da Serra do Caraça abrange uma área de 11.233 
hectares.	Além	 da	 caraça,	 a	 fabulosa	 formação	 rochosa	
que	dá	nome	ao	local,	os	picos	são	as	grandes	referências	
no cenário do Parque, com altitudes que variam de 1.200 a 
2.080 metros. O Parque abriga belas cachoeiras, cascatas, 
picos,	 cavernas	 e	 uma	 rica	 fauna	 e	 flora	 [...]”	 (MINAS	
GERAIS, 2021).
a) Cordilheira dos Andes
b) Serra do Espinhaço
c) Serra do Mar
d) Serra Gaúcha

20) “A população de Minas Gerais em 2021 foi estimada 
em 21.411.923 habitantes. O número, com data de 
referência em 1º de julho, foi divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta 
sexta-feira (27)” (G1, 2021). No que se refere às 
características da população de Minas Gerais, assinale 
a alternativa correta: 
a) Minas Gerais é o estado menos populoso do Brasil
b) O município mais populoso do estado é Juiz de Fora
c) O município menos populoso do estado é Varginha
d) O único município com mais de um milhão de habitantes 

é Belo Horizonte


