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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:

Saudade
Saudade é solidão acompanhada,
é quando o amor ainda não foi embora
mas o amado já...
Saudade é amar um passado que ainda não passou
é recusar um presente que nos machuca,
é não ver o futuro que nos convida...
Saudade é sentir que existe o que não existe mais...
Saudade é o inferno dos que perderam,
é a dor dos que ficaram para trás,
é o gosto de morte na boca dos que continuam...
Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade:
aquela que nunca amou.
E esse é o maior dos sofrimentos:
Não ter por quem sentir saudades,
Passar pela vida e não viver.
O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido.
(Pablo Neruda)

01) De acordo com o texto “Saudade” marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Saudade é amar um passado que ainda não passou.
( ) Saudade é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já.
( ) Saudade é um sentimento pequeno, insignificante.
A sequência está correta em:
A) V, V, V
B) F, F, V
C) V, F, V
D) V, V, F
E) F, V, F
02) O texto de Pablo Neruda trata-se do maior dos sofrimentos, que é o(a):
A) Tranquilidade.
D) Solidão.
B) Afeto.
E) Saudade.
C) Amor.
03) De acordo com o texto, somente uma pessoa no mundo deseja sentir saudade. Assinale-a:
A) Aquela que nunca amou.
D) Quem possui um passado que machuca.
B) Quem passou pela vida e não viveu.
E) Aquela que tem o gosto da morte na boca.
C) Aquela que perdeu seu grande amor.
04) Em “é recusar um presente que nos machuca,” a palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de
sentido por:
A) repetir
B) converter
C) afastar
D) suspender
E) rejeitar
05) Em “Saudade é solidão acompanhada,” a palavra destacada é acentuada pelo mesmo motivo que:
A) saída
B) impossível
C) princípio
D) já
E) memória
06) Assinale abaixo a palavra que se encontra no diminutivo:
A) boquinha
B) carinho
C) sofrido

D) não

E) solidão

07) Em “E esse é o maior dos sofrimentos: não ter por quem sentir saudades,” os dois pontos (:) foram utilizados
para:
A) Separar orações de um período.
B) Encerrar um período.
C) Dar início a uma sequência que explica e esclarece uma ideia anterior.
D) Isolar explicações.
E) Denotar surpresa e espanto.
08) Assinale abaixo a palavra que se encontra no masculino:
A) dor
B) saudade
C) morte

D) sofrimento

E) solidão

09) “é não ver o futuro que nos convida...” A palavra destacada possui como antônimo:
A) Destino.
D) O que é leviano.
B) O tempo que passou.
E) Atualidade.
C) Tempo vindouro.
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10) Assinale abaixo, a alternativa que apresenta palavras escritas INCORRETAMENTE:
A) acompanhada / sofrido
D) embora / existe
B) sentir / amou
E) recuzar / comvida
C) esse / passou
M
ATEMÁTICA
MATEMÁTICA
11) Luís é 8 anos mais velho que Marta, sua irmã. Sabe-se que Marta tem 18 anos. Qual é a idade de Luís?
A) 24
B) 26
C) 25
D) 34
E) 32
12) Uma caixa contém 50 balas. Quantas dezenas de balas há nessa caixa?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 5

E) 4

13) Patrícia tinha R$45,00 e ganhou mais R$36,00 de sua avó. Com quantos reais Patrícia ficou?
A) R$78,00
B) R$85,00
C) R$81,00
D) R$65,00
E) R$79,00
14) Um livro tem 187 páginas. Já lí 35 páginas. Quantas páginas faltam para eu terminar a leitura?
A) 139
B) 152
C) 162
D) 174
E) 178
15) Um time de futebol de salão tem 5 jogadores. Quantos jogadores são necessários para formar 3 times de
futebol de salão?
A) 16
B) 21
C) 12
D) 18
E) 15
16) Três pessoas querem fazer um balanço. Maria tem 5 metros de corda, Ana tem 2 metros de corda e Vera tem 3
metros. Quantos metros de corda elas possuem juntas?
A) 7 metros.
B) 5 metros.
C) 9 metros.
D) 8 metros.
E) 10 metros.
17) Um trem, partindo de Belo Horizonte às 9 horas, chega ao Rio de Janeiro às 13 horas. Assinale abaixo a
duração dessa viagem:
A) 5 horas.
B) 4 horas.
C) 8 horas.
D) 6 horas.
E) 7 horas.
18) Sabe-se que uma lata grande de tinta contém 8 litros. Quantas latas de 1 litro posso encher com essa lata
grande?
A) 6
B) 8
C) 7
D) 5
E) 4
19) Um caminhão transporta 25 cabritos, 32 galinhas, 16 porcos. Quantos animais o caminhão transporta no
total?
A) 73
B) 92
C) 78
D) 81
E) 68
20) Observe a figura ao lado e assinale o seu significado:
A) esfera
B) paralelepípedo
C) cone
D) pirâmide
E) cubo
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS EESPECÍFICOS
SPECÍFICOS
21) Acerca das ferramentas utilizadas pelo Pedreiro, relacione as colunas abaixo:
1. Arco de serra.
( ) Serve para transporte de materiais e de entulho na obra.
( ) Serve para corte de barras de aço, tubos metálicos ou pvc.
2. Carro de mão.
( ) Serve para manter a regularidade da superfície e segurar pequenas quantidades de
3. Picareta.
argamassas.
4. Desempoladeira.
( ) Serve para o acerto do terreno e abertura de valas.
A sequência está correta em:
A) 1, 4, 3, 2
B) 2, 1, 4, 3

C) 3, 1, 4, 2

D) 1, 2, 4, 3

E) 3, 2, 4, 1

22) A locação de pequenas construções necessita das seguintes ferramentas e materiais, EXCETO:
A) Linha de pedreiro.
D) Marreta.
B) Escada.
E) Chave de fenda.
C) Mangueira de nível.
23) A fundação é a base de sustentação de toda a construção, tem importante função de transmitir ao terreno todo
o seu peso. NÃO é(são) considerado(a)s um tipo de fundação:
A) Alvenaria de pedra.
D) Estacas metálicas.
B) Boneca.
E) Estacas de concreto armado.
C) Blocos de concreto.
www.idecan.org.br
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24) Analise o esquema de armação de paredes ao lado e assinale a alternativa correspondente:
A) Ocorre quando uma fiada encontra apenas o início ou fim de outra.
B) Ocorre quando uma fiada encontra outra sem ambas estarem nas suas extremidades.
C) Ocorre quando uma fiada encontra outra nas suas extremidades (início ou fim).
D) Ocorre quando a alvenaria está próximo do pé direito.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
25) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O reboco deve apresentar-se perfeitamente desempenado, aprumado, alinhado e nivelado.
( ) O chapisco melhora a união entre a superfície da alvenaria e a camada do revestimento.
( ) O emboço é a camada mais forte assentada sobre a superfície da alvenaria já chapiscada.
A sequência está correta em:
A) F, F, V
B) V, V, V
C) V, V, F
D) V, F, V
E) F, V, V
26) Em relação à pavimentação, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) A primeira camada é chamada de contrapiso e tem a função de regularizar a área a ser pavimentada tornando-a
plana, resistente e nivelada.
B) A camada do piso é construída sobre o contrapiso.
C) O contrapiso é construído em camada de solo, cimento e concreto magro.
D) A segunda camada é chamada de piso e tem a função de resistir ao peso de pessoas e móveis dando aspecto de
beleza ao pavimento.
E) A camada do piso não deve ser construída sobre o contrapiso.
27) Observe a figura apresentada e assinale sua função:
A) Aplicação de tintas em superfícies de alvenaria.
B) Verificação do centro.
C) Corte de madeiras.
D) Remoção de pregos e pinos.
E) Medir a distância entre os vãos.
28) Sobre o concreto, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É utilizado como viga.
B) É a mistura de cimento, areia, brita e água.
C) É utilizado nas alvenarias, nas fundações de pedra, nos revestimentos de paredes.
D) O preparo do concreto pode ser manual ou mecânico.
E) O preparo mecânico do concreto é realizado pela betoneira.
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.
CCONHECIMENTOS
ONHECIMENTOS G
ERAIS
GERAIS
31) A agricultura familiar é uma forma de trabalho no campo, do qual se ocupam:
A) Os grandes fazendeiros.
D) Os cortadores de cana-de-açúcar.
B) Os plantadores de cana-de-açúcar.
E) Apenas as mulheres.
C) As famílias.
32) A fauna brasileira está ameaçada pelo(s):
A) Mar.
B) Rios .
C) Desmatamento.

D) Caçadores.

E) Plantadores.

33) O atual Presidente da República termina seu mandato ao final deste ano, quando estará completando quantos
anos de governo?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
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34) As últimas chuvas no mês de abril passado provocaram muitas mortes e grandes avalanches de terra com
soterramento de pessoas, principalmente nas cidades:
A) São Paulo e Cuiabá.
D) Salvador e Maceió.
B) Belo Horizonte e Juiz de Fora.
E) Brasília e Vitória.
C) Rio de Janeiro e Niterói.
35) Em 21 de abril de 2010, Brasília, a capital do Brasil, completou:
A) 60 anos.
B) 50 anos.
C) 40 anos.
D) 30 anos.

E) 20 anos.

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.

D) Muriaé.

E) Pirapetinga.

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
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