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INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com
etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas,
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal
deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma
única resposta correta.
08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido.
09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirarse do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não
poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue,
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala
e pelo coordenador da unidade escolar.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.idecan.org.br, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital nº. 001/2010, sendo
observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso Público no site www.idecan.org.br.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas
no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link
correspondente ao Concurso Público.
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TEXTO:
Amigos
Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta
necessidade que tenho deles.
A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos,
enquanto o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade.
E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivesse morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se
morressem todos os meus amigos! Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha
vida depende de suas existências...
Alguns deles não procuro, basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela
vida.
Mas, porque não os procuro com assiduidade, não posso lhes dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar.
Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos.
Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro, embora não declare e não os procure. E às vezes, quando os
procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital,
porque eles fazem parte do mundo que eu, tremulamente, construí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida.
Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos eles morrerem, eu desabafo!
Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, porque essa minha prece é, em
síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo.
Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me
alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer...
Se alguma coisa me consome e me envelhece é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado,
morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos e, principalmente, os que só
desconfiam ou talvez nunca vão saber que são meus amigos!
A gente faz amigos, reconhece-os.
(Vinícius de Moraes /1913 – 1980)
01) De acordo com o texto, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) A amizade não admite a rivalidade, pois tem intrínseco o ciúme.
B) Os amigos do autor fazem parte do seu mundo e se tornaram alicerces do seu encanto pela vida.
C) As preces do autor pela vida de seus amigos é fruto de egoísmo, visando apenas ao seu bem-estar.
D) A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor.
E) O autor enlouqueceria caso morressem todos os seus amigos.
02) O autor do texto, Vinícius de Moraes, expressa algumas de suas características, quando relata sobre a
importância de se ter amigos. São caracteres do autor apresentados no texto, EXCETO:
A) Seus amigos são indispensáveis no seu equilíbrio vital.
B) Tem necessidade de amigos.
C) Sua vida é dependente da existência de seus amigos.
D) Adora seus amigos e se sente bem ao declarar seu amor por eles.
E) Muitas vezes, mergulha seus pensamentos sobre alguns deles.
03) “Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida.” Assinale a alternativa que possui o mesmo
significado da palavra sublinhada anteriormente:
A) enlouquece
B) estimula
C) alegra
D) entristece
E) amedronta
04) Em “Muitos deles estão lendo esta crônica...” a palavra destacada é acentuada pelo mesmo motivo que:
A) ciúme
B) incluídos
C) indispensáveis
D) lágrima
E) é
05) Em “Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos,” a palavra destacada exprime ideia de:
A) condição
B) tempo
C) causa
D) concessão
E) adição
06) Assinale abaixo, a relação INCORRETA de acordo com o texto apresentado:
A) intrínseco (2°§) : intromissão
D) rivalidade (2°§) : competição
B) sagrada (5°§): venerável
E) furiosa (10°§) : impetuosa
C) compartilhando (9°§) : participação
07) “... o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade.” A vírgula, neste trecho destacado, é empregada
pelo seguinte motivo:
A) Aposto intercalado.
D) Oração intercalada.
B) Oração subordinada adverbial.
E) Marcar a omissão de uma palavra.
C) Marcar o vocativo.
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08) Assinale a alternativa abaixo que NÃO está de acordo com a norma culta da língua:
A) Faltam cinco minutos para começar a aula.
D) Esclareceram-se as dúvidas.
B) Haviam muitas flores no jardim.
E) Isso são verdadeiros absurdos.
C) Já estou a par do caso.
09) “Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro.” O trecho destacado encontra-se no seguinte tempo e modo
verbal:
A) Futuro simples do subjuntivo.
D) Imperativo afirmativo.
B) Pretérito imperfeito do indicativo.
E) Futuro do presente do indicativo.
C) Presente do subjuntivo.
10) Em “E às vezes, quando os procuro...” (6º§) o termo destacado faz referência às(aos):
A) existências
B) amores
C) amigos
D) preces

E) afetos

M
ATEMÁTICA
MATEMÁTICA
11) Numa rua, as casas de número par são numeradas a partir do número 14 na seguinte sequência: 14, 20, 26, 32,
38,... Sendo assim, assinale o número da 12ª casa de número par dessa rua:
A) 74
B) 76
C) 80
D) 82
E) 84
12) No cinema Alvorada existem 18 filas de poltronas com 16 assentos cada uma. Se numa sessão forem vendidos
125 bilhetes, quantos lugares ficarão desocupados?
A) 126
B) 148
C) 157
D) 163
E) 171
13) Márcio está pagando as prestações de uma televisão. Sabe-se que já pagou 7 prestações de um total de 10. Se
ainda faltam R$126,00 para quitar a dívida, qual o preço dessa televisão?
A) R$380,00
B) R$400,00
C) R$416,00
D) R$420,00
E) R$432,00
14) Rafaela caminhou 400 metros em 5 minutos. Mantendo esse ritmo, quantos metros ela andará em 8 minutos?
A) 560 metros.
B) 600 metros.
C) 640 metros.
D) 660 metros.
E) 680 metros.
15) Numa viagem de ônibus entre duas cidades havia 32 passageiros, dos quais 4 idosos e 3 crianças não pagaram
passagem. Se o preço da passagem é de R$73,00, assinale o total arrecadado nessa viagem:
A) R$1.825,00
B) R$1.675,00
C) R$1.875,00
D) R$1.625,00
E) R$1.775,00
16) Uma caixa contém pacotes de biscoito, totalizando 8kg. Se a caixa sozinha tem 0,5kg e cada pacote de biscoito
tem 250g, quantos pacotes há nessa caixa?
A) 30
B) 26
C) 32
D) 28
E) 35
17) Em uma cozinha são consumidos 25ml de detergente diariamente. Quantas embalagens com 500ml desse
produto serão utilizadas num período de 60 dias?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
18) Um automóvel consome em média, 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Quantos litros de gasolina
esse automóvel consumirá, quando o marcador de quilometragens passar de 12.345km para 12.453km?
A) 8 litros.
B) 9 litros.
C) 10 litros.
D) 11 litros.
E) 12 litros.
19) Um livro tem 85 páginas. Adriana gastou em média, 2 minutos para ler cada página desse livro. Tendo ela
começado a leitura às 13 horas e 45 minutos, a que horas Adriana terminou a leitura do mesmo?
A) 15 horas e 45 minutos.
D) 16 horas e 55 minutos.
B) 16 horas e15 minutos.
E) 17 horas e 05 minutos.
C) 16 horas e 35 minutos.
20) Jorge tinha R$480,00. Ele gastou um terço desse valor para comprar um telefone celular e o restante, usou
para pagar 4 prestações de um computador. Se ele ainda ficou com R$40,00, assinale o valor de cada prestação
do computador:
A) R$66,00
B) R$68,00
C) R$70,00
D) R$72,00
E) R$76,00
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS EESPECÍFICOS
SPECÍFICOS
21) Assinale abaixo, uma infração de trânsito considerada gravíssima:
A) Transportar crianças menores de 10 anos no banco da frente dos veículos.
B) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou o documento de habilitação do condutor.
C) Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo.
D) Deixar de entrar em áreas destinadas à pesagem de veículos ou fugir do pagamento do pedágio.
E) Utilizar o pisca-alerta fora de situações de emergência.
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22) Sobre o uso do cinto de segurança, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É obrigatório o uso do cinto de segurança traseiro.
B) Deve-se assegurar que o cinto não fique torcido.
C) Deixar folgas mínimas entre o cadarço e o corpo.
D) Deve ficar abaixo da barriga e não sobre ela.
E) Para eliminar a folga excessiva do cinto com recolhimento automático (retrátil) conforto, deve-se puxar o cadarço
diagonal para frente e soltá-lo.
23) NÃO é componente do sistema de alimentação de um veículo:
A) Filtros.
D) Amortecedor.
B) Bomba de sucção.
E) Tubulações.
C) Tanque de combustível.
24) Sobre o bom funcionamento do veículo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Deve-se alinhar e balancear as rodas sempre que necessário, inclusive para evitar desgaste prematuro dos pneus
e componentes do sistema de suspensão.
( ) Verificar periodicamente o nível de óleo do cárter, o estado das correias, a limpeza e reposição de filtros, o
controle do nível e da limpeza da água no depósito do radiador, o estado de conservação das mangueiras e
examinar os cabos elétricos.
( ) Os retrovisores e os espelhos laterais devem estar firmes e corretamente regulados.
A sequência está correta em:
A) F, V, F
B) V, V, V
C) V, V, F
D) F, F, V
E) V, F, V
25) Ao aproximar-se dos cruzamentos com atenção redobrada, é necessário reduzir a velocidade, sinalizar
intenções com antecedência e obedecer à sinalização. Deve-se dar sempre a preferência aos veículos,
EXCETO:
A) Que trafegam sobre trilhos.
B) Não motorizados.
C) Precedidos de batedores ou com luzes intermitentes e sirenes ligadas.
D) Que circulam por via de fluxo de trânsito preferencial ou que já estejam circulando em rotatórias.
E) Parados na faixa de pedestres.
26) É proibido parar ou estacionar, EXCETO:
A) Em frente a pontos de ônibus e entradas e saídas de veículos.
B) Em fila dupla.
C) Sobre calçadas ou canteiros.
D) Em locais e horários permitidos.
E) Sobre faixas de segurança e em esquinas.
27) O pedestre NÃO tem preferência de passagem:
A) Quando estiver na faixa de segurança.
B) Se o sinal para pedestres estiver verde.
C) Somente quando for idoso.

D) Quando estiver concluindo a travessia.
E) Se o sinal para os veículos estiver vermelho.

28) “Transitar em marcha à ré é...” assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior:
A) permitido para sair do congestionamento.
D) permitido apenas nas vias sinalizadas.
B) permitido, somente nas vias de mão única.
E) proibido.
C) permitido somente para pequenas manobras.
29) Conforme disposto na Lei Orgânica do município de São Geraldo, aos servidores, será proporcionada a
oportunidade de crescimento profissional, através de:
A) Formação de mão-de-obra, aperfeiçoamento e reciclagem.
B) Cursos superiores.
C) Gratificação.
D) Tempo de serviço.
E) Melhoria de salário.
30) Sobre férias ou licenças, a Lei Orgânica do município de São Geraldo, NÃO permite que:
A) Sejam prorrogadas.
D) Usem períodos iguais.
B) Sejam convertidas em dinheiro.
E) Sejam ampliadas.
C) Possam ser trocadas.
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31) O termo “Estado Liberal”, tão em pauta nos meios políticos e nos mais variados meios de comunicação, se
fundamenta principalmente no princípio de:
A) Dirigismo econômico.
B) Ausência de poder.
C) Liberdade do cidadão supervisionada pelo Estado.
D) Distribuição equitativa entre público e privado.
E) Soberania popular.
32) “A Bolsa de Valores de São Paulo, fechou ontem (observar referência data abaixo) com perdas, influenciada pelo
“mau humor” do mercado americano e pelo movimento de realização de lucros após uma semana positiva. Já o
dólar comercial encerrou os negócios em alta.”
(Estado de Minas, 15 de agosto de 2009/Economia/página 15)
A alta e a baixa do dólar incide de forma decisiva nos negócios e nas transações comerciais, não só do Brasil,
mas de diversas regiões do globo. Esse padrão-dólar da ordem monetária internacional foi organizado a partir
do (a):
A) Elaboração do Plano Marshall, pelos EUA.
B) Conferência de Potsdam, realizada pelos países europeus.
C) Acordo de Bretton Woods, feito próximo ao final da II Grande Guerra.
D) Tratado de Brest Listovski, entre EUA e URSS.
E) Pacto de Varsóvia, entre EUA e países do Leste Europeu.
33) “Somos mais de 191 milhões.” É o que afirma o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), através
da estimativa que considera as taxas de natalidade, mortalidade e migração. A data de referência do
levantamento é de julho de 2009. No levantamento do ano de 2008, a população total estimada no país era de
189.612.814 pessoas. Esse tipo de levantamento estatístico, relacionado especificamente à quantidade da
população é denominado:
A) Censo Socioeconômico.
D) Censo Demográfico.
B) Censo Etnográfico.
E) Censo Popular Geográfico.
C) Censo Demagógico.
34) O Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou, em 20 de agosto de 2009, a indicação com
orientações para o cumprimento da carga horária e dos dias letivos obrigatórios de efetivo trabalho escolar.
Milhares de alunos, não só de São Paulo, mas de vários pontos do Brasil tiveram a volta às aulas adiadas no
segundo semestre para impedir o contágio pelo H1N1. As orientações do Conselho valem tanto para as redes
publicas, quanto para as redes privadas, que teriam na verdade que cumprir:
A) 172 dias letivos anuais.
D) 300 dias letivos anuais.
B) 200 dias letivos anuais.
E) 150 dias letivos anuais.
C) 180 dias letivos anuais.
35) A Biotecnologia é um campo multidisciplinar que se fundamenta no uso de organismos para a produção
intencional de substâncias através, principalmente, da modificação direta dos genomas. Assinale abaixo, a
definição correta de genoma:
A) Tipo de célula encontrado apenas no cordão umbilical dos recém-nascidos.
B) Conjunto de instruções presentes no núcleo de cada célula do corpo.
C) Código relacionado apenas à cura de doenças contagiosas.
D) Conjunto de células adiposas e musculares que compõem os órgãos de movimento involuntário.
E) Especificamente, as células dos alimentos transgênicos ou clonados.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS LLOCAIS
OCAIS
36) O município de São Geraldo encontra-se localizado no(a):
A) Sul de Minas Gerais.
D) Triângulo mineiro.
B) Zona metalúrgica.
E) Zona da mata.
C) Norte de Minas Gerais.
37) NÃO é um município vizinho de São Geraldo:
A) Coimbra.
B) Visconde do Rio Branco.
C) Guiricema.

D) Ouro Fino.
E) Paula Cândido.

38) Assinale abaixo, o rio que banha o município de São Geraldo:
A) Das Mortes.
B) Chopotó.
C) Grande.
www.idecan.org.br
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39) Assinale abaixo, a igreja do município de São Geraldo, que mantém o mesmo estilo ao longo dos anos:
A) Igreja Matriz de São Sebastião de São Geraldo.
D) Igreja Abadia de Bom Sucesso.
B) Capela Nossa Senhora da Penha.
E) Igreja de São Francisco de Assis.
C) Igreja Matriz de Santa Bárbara.
40) “O aniversário da cidade de São Geraldo é comemorado no dia ____________.” Assinale a alternativa que
completa corretamente a afirmativa anterior:
A) 12 de outubro
D) 19 de abril
B) 27 de março
E) 08 de outubro
C) 20 de janeiro

www.idecan.org.br

MOTORISTA
atendimento@idecan.org.br

-6-

