MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
EDITAL N° 01/2016 - NIVEL MEDIO

Apoio Operacional VIII - Operador de Caixa
Apoio Operacional IX - Auxiliar de Atendimento
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões
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. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. 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.
XI. 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.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

5) Com o comentário entre parênteses, o autor pretendeu:

a)
b)
c)
d)

Texto
Facebook deixa você depressivo
Pura inveja. Você vai fuçar na vida alheia e descobre que
seu ex-chefe, aquele mala, está de férias em Cancún. E o
cara mais chato da faculdade conseguiu o emprego dos seus
sonhos. Pior: postaram fotos, com a felicidade estampada na
cara. E você ali, estagnado no trabalho, sem um centavo para
viajar. O cotovelo coça. Todo mundo parece mais feliz do que
você. Pobrecito...
Não se preocupe. Isso parece acontecer com a maioria
das pessoas que acessam o Facebook com frequência.
Os sociólogos Hui-Tzu Grace Chou e Nicholas Edge, da
Universidade de Utah Valley, conversaram com 425 estudantes
sobre a vida: se estavam felizes ou não com o rumo das coisas.
E se os amigos pareciam felizes. Também disseram quanto
concordavam com expressões como “a vida é justa” ou “muitos
dos meus amigos têm uma vida melhor do que a minha”. Aí
então contaram quantos amigos cada um tinha no Facebook e
quanto tempo passava on-line - a média foi de cinco horas por
semana.
E concluíram: quanto mais horas uma pessoa passa no
Facebook, maior a chance de achar que a vida dos outros
anda melhor. Isso acontecia ainda mais quando as pessoas
não conheciam muito bem os contatos do Facebook.
A explicação é fácil. Ninguém (ou quase ninguém) posta
fotos tristes no Facebook. É só alegria - mesmo se a viagem
for um fracasso e o trabalho uma furada. Só que daí, do outro
lado da tela, tudo parece perfeito. Menos a sua vida, real e
completa, com dias bons e ruins. Eu, hein.
(Disponível em: http://superabril.com.br. Acesso em 18/05/16)

1) O título afirma que o Facebook causa depressão. De
acordo com a leitura do texto, percebe-se que isso
ocorre porque:
a) ocorre um contato que é virtual e excessivo e causa um
forte isolamento.
b) muitos estudantes não acreditam que seja possível ter
uma vida injusta.
c) ocorrem muitos problemas no trabalho e também em
outros ambientes.
d) as pessoas acreditam que a vida dos outros é sempre
melhor que a delas.
2) Considerando o contexto, em “Você vai fucar na vida
alheia” (1°§), a palavra em destaque tem como sinônimo:
a) bagunçar
b) interferir
c) procurar
d) participar
3) Ao empregar o pronome “você”, no título do texto, o
autor está se referindo:
a) aos sociólogos citados
b) aos usuários do Facebook
c) aos leitores em geral
d) apenas a si próprio

6) No segundo parágrafo, o trecho “muitos dos meus
amigos têm uma vida melhor que a minha” possui um
verbo destacado que recebe acento gráfico devido à
concordância com:

a)
b)
c)
d)

“dos”
“amigos”
“vida”
“minha”

7) Com a expressão “O cotovelo coça.” (1°§), o autor está
se referindo ao seguinte sentimento:

a)
b)
c)
d)

tristeza
solidariedade
inveja
arrependimento

8) Em “quanto mais horas uma pessoa passa no Facebook,
maior a chance de achar que a vida dos outros anda
melhor.” (3°§), percebe-se uma relação de:

a)
b)
c)
d)

complementaridade
proporcionalidade
nulidade
igualdade

9) A oração “A explicação é fácil.” (4°§) constitui um
período simples e o termo em destaque exerce a função
de:

a)
b)
c)
d)

predicativo
sujeito
objeto direto
objeto indireto

10) A vida “real” e “completa” a que se refere o autor,
no último parágrafo do texto, seria caracterizada por
momentos:

a)
b)
c)
d)

bons e inovadores
curiosos e divertidos
ruins e traumáticos
bons e ruins

____________________ MATEMÁTICA____________________
11) O valor da função f(x) = 23x~1 + 1 para x = 2 é:

a)
b)
c)
d)

63
32
33
17

12) Numa P.A.(progressão aritmética) o segundo termo é
igual a 15 e a razão é igual a (-2). Nessas condições, a
soma dos sete primeiros termos dessa P.A. é:

a)
b)
c)
d)

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 4 e
5 seguintes.
“A explicação é fácil. Ninguém (ou quase ninguém) posta
fotos tristes no face book.”(3°§)
4) Dentre as opções abaixo, assinale aquela cuja palavra
possua a mesma classe gramatical da que se encontra
destacada acima.
a) “Ninguém”
b) “posta”
c) “fotos”
d) “tristes”

evitar uma generalização
expor uma condição
fazer um elogio
dar uma ordem

77
63
80
64

13) Um poliedro convexo é formado por dois triângulos
e três retângulos. Desse modo, o número de arestas
desse poliedro é:
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a)
b)
c)
d)

6
5
8
9
1

14) O valor da expressão 3.sen2a + 3.cos2a , para O0< a < 3600,
é igual a:
a) 1,5
b) 3
c) 2
d) 6

18) A seguir são descritas esferas dos poderes no Brasil,
como manda nossa constituição, exceto pelo que se lê
na alternativa:
a) Câmara.
b) Legislativo.
c) Executivo.
d) Judiciário.

1 5 ) 0 valor da medida do diâmetro da circunferência de
19) As olímpiadas mundiais estão chegando. Assim como
equação (x-3)2 + (y + 4)2 = 16 é:
outros países sede, o evento implica em investimentos
a) 4
vultosos para a preparação e desenvolvimento das
b) 8
modalidades esportivas em disputa. Com base no tema
c) 10
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmações que
d) 5
seguem:
( ) As olímpiadas modernas ocorrem a cada quatro anos.
______________CONHECIMENTOS GERAIS______________
( ) A origem dos jogos olímpicos foi em Roma.
( ) A última olímpiada ocorreu na Inglaterra.
16) Os meios de comunicação frequentemente anunciam
De cima para baixo tem-se:
os valores do PIB (Produto Interno Bruto) dos países.
a) V, V e F.
No Brasil o PIB em 2015 gira em torno da cifra do valor
b) V, F e V.
apresentado na alternativa:
c)
V, V e V .
a) 14 trilhões de dólares.
d)
V,
F e F.
b) 10 bilhões de euros.
c) 6 trilhões de reais.
d) 10 bilhões de dólares.

20) Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmações que
seguem, tendo como base informações sobre o estado
de Minas Gerais.
1 7 ) 0 mundo e o Brasil se renderam aos aparelhos
( ) A população do estado gira em torno de 30 milhões.
conhecidos com Smartphones. Algumas empresas
( )A região em que o estado se situa é conhecido por
lideram mundialmente essa tecnologia oferecendo cada
Noroeste.
vez mais tecnologia embarcada nos aparelhos. Dentro
(
)
O
clima predominante no estado é o tropical.
dos grandes fabricantes de smartphones temos os
aparelhos que levam o sistema operacional da empresa
a) V, V e F.
Google, o qual é chamado com descrito na alternativa:
b) V, F e V.
a) iOS.
c) F, V e V.
b) KitKat.
d) F, F e V.
c) Android.
d) Windows phone.
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