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DESTAQUE AQUI

MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

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) 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 1 a 4.

Gol descalço.

 Você consegue imaginar que, em uma partida de 
futebol de um campeonato tão importante como a 
Copa do Mundo, um jogador fez um gol descalço? 
Não? Pois acredite: isso aconteceu de verdade! Foi 
na Copa do Mundo de 1938. O Brasil jogava contra a 
Polônia debaixo de forte temporal, quando de repente 
o jogador brasileiro Leônidas Silva perdeu uma de 
suas chuteiras e, com o pé descalço, fez um golaço!  
Atualmente, esse gol certamente seria anulado, mas 
na época foi aceito.

(autor desconhecido. www.misturadealegria.blogspot.com.br)

1) Assinale a alternativa correta, em relação ao texto “Gol 
descalço”:
a) Na	Copa	do	Mundo	de	1938,	o	jogador	da	Polônia	ficou	

sem uma chuteira.
b) O	jogador	fez	um	gol	descalço	que,	na	época,	não	foi	

aceito.
c) Leônidas	Silva	fez	um	gol	descalço,	em	1938.
d) O	gol	 foi	 anulado	 porque	 o	 jogador	 brasileiro	 perdeu	

uma das suas chuteiras.

2) Na penúltima linha do texto, no trecho “...fez um 
golaço!”, a palavra golaço significa:
a) Gol anulado.  b) Gol descalço.
c) Gol aceito.  d) Gol bonito.

3) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta, em relação ao texto:
I. Leônidas, Brasil e Polônia são nomes que devem ser 

iniciados com letra maiúscula.
II. Na expressão forte	 temporal,	 a	 palavra	 “forte”	 é	

qualidade	do	substantivo	“temporal”.
III. O ponto de exclamação ( ! ), na terceira linha, expressa 

espanto e admiração. 
IV. Descalço e golaço são ações, verbos.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III apenas.
b) II, III e IV apenas.
c) I e III apenas.
d) II e IV apenas.

4) No trecho “Atualmente, esse gol certamente seria 
anulado, mas na época foi aceito”, a palavra grifada se 
refere ao:
a) ano atual.  b) ano de 1938.
c) ano passado.  d) ano de 2021.

Leia a tirinha abaixo e responda as questões 5 a 7.

5) De acordo com a leitura da tirinha, acima, assinale 
a alternativa que melhor caracteriza o sentido da 
mensagem transmitida:
a) Leloca, a cobrinha, precisava urgentemente passar 

pela	alfândega.
b) A polícia prendeu o canário que cantava.
c) A	 cobrinha	 acreditava	 que	 alguém	 poderia	 roubá-la	

porque não cantava.
d) O bandido escapou por causa do lindo canto do canário.
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6) Ainda de acordo com o texto da tirinha, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Na	frase	“Que	história!”,	o	ponto	de	exclamação	expressa	

admiração, espanto!
b) No	último	quadrinho,	o	“Por	que”	é	escrito	separado,	pois	se	

trata de pergunta.
c) Na	 frase	 “caso	 alguém	 me	 roube...”	 é	 expressa	 uma	

hipótese.
d) As reticências (...), no segundo quadrinho, expressam 

dúvida. 

7) Observe o seguinte trecho no primeiro quadrinho: 
“A polícia pegou um ladrão que tentou passar pela 
alfândega, com um canário escondido na mala.” A 
palavra sublinhada (que) é um pronome que se refere a:
a)	 Polícia					b)	Ladrão					c)	Canário					d)	Alfândega

8) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.
Seguem os documentos ______________ .

 A remuneração das cadernetas de poupança _______ neste 
mês. ______________ muitas injustiças neste caso.
a) anexos / caiu / Houve.
b) anexo / caíram / Houveram.
c) anexos / caiu / Houveram.
d) anexo / caíram / Houve.

MATEMÁTICA

9) Paulo gastou  de seu salário e ainda lhe restou R$ 480,00. 

Nessas circunstâncias, o valor do salário que Paulo gastou foi:
a) R$ 288,00  b) R$ 720,00
c) R$ 360,00  d) R$ 1.080,00

10) Ana pagou seus três funcionários da seguinte forma:     
R$ 1.200,00 para o funcionário A, R$ 350,00 a mais para 
o funcionário B do que pagou para o funcionário A, e R$ 
200,00 a menos para o funcionário C do que pagou para 
o funcionário B. Assinale a alternativa que apresenta o 
total que Ana gastou para pagar os três funcionários.
a) R$ 4.100,00  b) R$ 3.900,00
c) R$ 3.550,00  d) R$ 4.300,00

11) O saldo bancário de Carlos era de R$ 1.200,08 e foi 
debitado da conta o total de R$ 389,79. Desse modo, o 
novo saldo bancário de Carlos passou a ser uma quantia:
a) Maior que R$ 820,00
b) Menor que R$ 810,00
c) Entre R$ 810,00 e R$ 815,00
d) Entre R$ 815,00 e R$ 820,00

12) O número 2358 foi dividido pelo número x e obteve-
se o resultado 98 com resto igual a 6. Nessas 
circunstâncias, assinale a alternativa que apresenta a 
soma dos algarismos do número x:
a) 5              b) 6              c) 7                d) 8

13) João mediu a espessura de uma placa de alumínio e obteve 
o resultado de 1,8 cm. Se forem empilhadas 350 dessas 
placas assinale a alternativa que apresenta a altura dessa 
pilha, em metros:
a) 63            b) 0,63         c) 6,3            d) 0,063

14) Uma peça de teatro teve inicio às 20 horas e 30 minutos 
com duração total de 147 minutos. Assinale a alternativa 
que apresenta o horário em que se encerrou a peça:
a) 22 horas e 47 minutos b) 23 horas e 17 minutos
c) 22 horas e 37 minutos d) 22 horas e 57 minutos

15) Uma piscina está cheia com  de sua capacidade e 

ainda falta 1.800 litros de água. Desse modo a metade 

da capacidade dessa piscina é igual a:
a) 675 litros   b) 3.200 litros
c) 1.200 litros  d) 3.600 litros

CONHECIMENTOS GERAIS

16) Um tratado assinado em 1494 entre Portugal e Espanha 
dividiu, por meio de uma linha imaginária, as terras da 
América do Sul (incluindo o atual território do Brasil) 
entre estas duas nações. Assinale a alternativa que 
indica o nome deste tratado.
a) Tratado de Tordesilhas b) Tratado de Madrid
c) Tratado de Versalhes d) Tratado de Petrópolis

17) Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.

 A população brasileira chegou a 213,3 milhões de 
habitantes. A estimativa é do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 27 de 
agosto de 2021. Esta pesquisa indicou que o município 
menos populoso do país é _______________, localizado 
no estado de Minas Gerais (GOVERNO DO BRASIL, 
2021). 
a) Montes Claros  b) Serra da Saudade
c) Lavras   d) São João del Rei

18) “As diferentes formas de relevo em Minas Gerais, 
somadas às especificidades de solo e clima, 
propiciaram paisagens muito variadas, recobertas por 
vegetações características, adaptadas a cada um dos 
inúmeros ambientes particulares inseridos no domínio 
de três biomas brasileiros” (INSTITUTO ESTADUAL 
DE FLORESTAS, 2021). Entre os biomas inseridos 
em Minas Gerais, assinalea alternativa que apresenta  
aquele que ocupa a menor área no estado.
a) Amazônico  b) Caatinga
c)	 Desértico	 	 d)	Pampa

19) Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.

 “Às 12h28 do dia 25 de janeiro de 2019, um mar de 
rejeitos vindo da barragem de Córrego do Feijão, da 
Vale, em Brumadinho, contaminou o rio. O Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (Igam) constatou que 
o _______________, no trecho entre Brumadinho e 
Pompéu, está impróprio para consumo e agricultura” 
(G1, 2021).
a) Rio Paraopeba  b) Rio Juruá
c) Rio Jari   d) Rio Tapajós

20) Desde os últimos 32 mil anos o fogo tem contribuído 
para a evolução do Cerrado. Contudo, queimadas muito 
frequentes, especialmente de natureza antrópica, 
podem levar à redução da vegetação nativa, tornando-
se um problema para a longevidade de Unidades de 
Conservação, como é o caso do Parque Nacional 
da Serra da Canastra, Minas Gerais (adaptado de 
MESSIAS; FERREIRA, 2019). Assinale a alternativa que 
apresenta uma característica climática que contribui 
com o aumento de queimadas de junho a setembro nas 
áreas de Cerrado do estado de Minas Gerais.
a) Inverno seco
b) Verão com alta umidade do ar
c) Temperaturas acima de 50 graus Celsius
d) Ausência de ventos


