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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 retirar-
se 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.  
 

05 – T 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
 

TEXTO:             
Perguntei a um sábio, 
a diferença que havia 
entre amor e amizade, 

ele me disse essa verdade... 
O amor é mais sensível, 
a amizade mais segura. 

O amor nos dá asas, 
a amizade o chão. 

No amor há mais carinho, 
na amizade compreensão. 

O amor é plantado 
e com carinho cultivado, 
a amizade vem faceira, 

e com troca de alegria e tristeza, 
torna-se uma grande e querida 

companheira. 
Mas quando o amor é sincero 

ele vem com um grande amigo, 
e quando a amizade é concreta, 
ela é cheia de amor e carinho. 

Quando se tem um amigo 
ou uma grande paixão, 

ambos sentimentos coexistem 
dentro do seu coração. 

       (William Shakespeare) 
 

01) O texto apresentado faz uma comparação entre: 
A) A amizade e o amigo.     D) A paixão e o coração. 
B) O amor e a amizade.     E) A sinceridade e a amizade. 
C) A alegria e a tristeza. 

 

02) Sobre o amor é INCORRETO afirmar que: 
A) Nos dá asas.      D) É mais seguro. 
B) Há mais carinho.     E) É mais sensível. 
C) Vem com um grande amigo, quando sincero. 

 

03) De acordo com o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Quando a amizade é concreta, ela é cheia de amor e carinho. 
(     ) A amizade nos dá o chão. 
(     ) Na amizade há mais compreensão. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, F 

 

04) Em “a amizade vem faceira,” a palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por: 
A) visível   B) breve  C) alegre  D) delicada  E) planejada 

 

05) Em “ele me disse essa verdade...” as reticências foram utilizadas para: 
A) Isolar explicações.      
B) Marcar uma enumeração.     
C) Denotar entusiasmo, alegria. 
D) Marcar uma interrogativa. 
E) Sugerir prolongamento da ideia no fim de uma frase completa. 

 

06) Assinale abaixo a palavra que se encontra no feminino: 
A) carinho  B) sábio  C) amor  D) companheira E) amigo 

 

07) “O amor é mais sensível”. A palavra destacada na frase anterior é acentuada pelo mesmo motivo que: 
A) é   B) possível  C) há   D) família  E) distância 

 

08) Assinale abaixo a palavra que se encontra no aumentativo: 
A) paixão   B) chão   C) companheirão D) compreensão E) coração 
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09) Em “Perguntei a um sábio, a diferença que havia entre amor e amizade,” a palavra em destaque possui como 
antônimo: 
A) desigualdade B) distinção  C) semelhança  D) desarmonia  E) vantagem 
 

10) Assinale abaixo a alternativa que apresenta palavras com grafia INCORRETA: 
A) coração / paixão      D) asas / chão 
B) amisade / sencível      E) tristeza / faceira 
C) grande / segura 

   

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
 

11) Observe a figura ao lado e assinale o seu significado: 
A) cone       D) esfera      
B) paralelepípedo      E) cubo 
C) cilindro     

 

12) Para comemorar meu aniversário, convidei 36 mulheres e 42 homens. Quantas pessoas convidei? 
A) 92  B) 78   C) 81   D) 68   E) 89 

 

13) Uma loja vendeu 18 camisetas, 26 bermudas e 37 bonés. Quantas peças de roupas foram vendidas? 
A) 86  B) 89   C) 81   D) 93   E) 92 

 

14) Felipe comprou um brinquedo por R$21,00 e vendeu por R$37,00. Quanto Felipe ganhou na venda? 
A) R$19,00  B) R$15,00  C) R$17,00  D) R$16,00  E) R$14,00 

 

15) Leandro comprou um lanche na padaria e pagou com 3 moedas de R$0,25 e não recebeu troco. Quanto 
Leandro pagou pelo lanche? 
A) R$0,50  B) R$0,65  C) R$0,80  D) R$0,90  E) R$0,75 

 

16) Amanda comprou um retalho de tecido com 36 metros de comprimento e quer dividi-lo em pedaços de mesmo 
tamanho, sem deixar sobras. Se ela dividir o tecido em 6 pedaços de mesmo tamanho, quantos metros terá 
cada pedaço? 
A) 5 metros . B) 6 metros.  C) 7 metros.  D) 8 metros.  E) 9 metros. 

 

17) Fernanda digitou 182 páginas de um livro. Paulo digitou 204. Quantas páginas Paulo digitou a mais? 
A) 18  B) 31   C) 26   D) 22   E) 24 

 

18) Marcos andou 25 metros até a escola e mais 68 metros até a farmácia. Quantos metros Marcos andou ao todo? 
A) 89 metros. B) 93 metros.  C) 103 metros  D) 82 metros.  E) 96 metros. 

 

19) De manhã, ao sair de casa, Roberto colocou 26 litros de gasolina no carro. À tarde, colocou mais 41 litros. 
Quantos litros de gasolina Roberto colocou ao todo? 
A) 67 litros. B) 49 litros.  C) 58 litros.  D) 73 litros.  E) 94 litros. 

 

20) 25 pessoas vão fazer uma viagem de carro. Sabe-se que em cada carro cabem 5 pessoas. Quantos carros serão 
utilizados nessa viagem? 
A) 4  B) 7   C) 5   D) 9   E) 6 

   

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS ES ESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
   

21) NÃO é qualidade para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: 
A) Pontualidade. B) Organização. C) Precipitação.  D) Agilidade.  E) Disciplina. 
 

22) Sobre a conservação dos equipamentos, assinale a alternativa correta: 
A) As vassouras devem ser guardadas viradas, para que não fiquem com as cerdas danificadas. 
B) Os rodos devem ser guardados em locais reservados e de difícil acesso. 
C) Observar a voltagem em relação ao uso das tomadas, não é necessário. 
D) Deve-se desligar o equipamento da tomada antes de realizar a higienização. 
E) Deve-se guardar os panos de chão molhados. 

 

23) Sobre as atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     ) Deve-se usar água sanitária para a limpeza dos banheiros. 
(     ) Limpar os revestimentos de bancadas, usando água e detergente. 
(     ) Limpar canaletas e ralos todos os dias. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, V, V  C) V, F, V  D) V, V, F  E) F, V, F 
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24) Sobre a manipulação do lixo, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Lavar as lixeiras com água, sabão e desinfetante. 
B) Remover o lixo das salas e dependências gerais, diariamente. 
C) Acondicionar o lixo em sacos plásticos. 
D) Deixar as lixeiras com as tampas abertas. 
E) O lixo deve ter destino específico. 

 

25) Assinale abaixo, a alternativa que apresenta tipos de lixo altamente tóxicos: 
A) Restos de alimentos.      D) Sementes. 
B) Plásticos.       E) Seringas já usadas. 
C) Metais. 

 

26) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) As pás de lixo devem ser guardadas à sombra, pois ressecam quando expostas ao sol. 
B) Os panos de chão devem ser guardados e amontoados dentro de balde com água. 
C) As vassouras devem ser conservadas sempre limpas. 
D) Os pisos devem ser limpos com pano umedecido com solução sanitizante. 
E) Os banheiros devem ser lavados diariamente. 

 

27) Para evitar acidentes no local de trabalho, é necessário, EXCETO: 
A) Não assentar em mesas. 
B) Manter as escadas e os pisos sempre molhados. 
C) Observar atentamente onde pisar. 
D) Não improvisar reparos em equipamentos elétricos. 
E) Não ligar vários equipamentos numa única tomada. 

 

28) Para limpar luminárias NÃO é correto: 
A) Subir somente em local seguro para limpar. 
B) Jogar água do chão para cima para mantê-las limpas. 
C) Desligar a rede elétrica ao limpar. 
D) Limpar conforme a necessidade, com pano umedecido em água e detergente. 
E) Isolar os pés para evitar choque elétrico. 

 

29) Pelo plano de cargos e carreiras do serviço público, conforme a Lei Orgânica Municipal, a remuneração dos 
servidores deverá ser compatível: 
A) Com a do mercado de trabalho.    D) Pelas faltas ao trabalho. 
B) Para melhoria semestral.     E) Com o executivo. 
C) Com aumentos. 

 

30) Os programas criados pelo município para aperfeiçoamento dos servidores, conforme o que dispõe a Lei 
Orgânica Municipal terão caráter permanente e, por isto, poderão ser realizados: 
A) Através de filmes.     D) Por compromisso social. 
B) Com assistência.     E) Através de propostas. 
C) Por instituições especializadas. 

   

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS   
 

31) O mineiro que foi Presidente do Brasil e construiu Brasília para ser a capital, chamava-se: 
A) Juscelino Kubitschek.      D) Milton Campos. 
B) Itamar Franco.       E) Tancredo Neves. 
C) João Goulart. 

 

32) As forças armadas brasileiras são constituídas pela: 
A) Aeronáutica, Exército e Polícia Militar.   D) Guarda Municipal e Polícia Rodoviária. 
B) Aeronáutica, Exército e Marinha.    E) Polícia Federal, Polícia Civil e Rodoviária.  
C) Polícia Civil e Polícia Militar. 

 

33) A Constituição Brasileira está em vigor desde: 
A) 1988  B) 1900  C) 2000  D) 2002  E) 2010 

 

34) Em Minas Gerais, as próximas eleições de outubro, vão eleger ao poder executivo do estado: 
A) Vereador.       D) Governador. 
B) Prefeito.       E) Senador. 
C) Deputado Federal.   
   



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   –––   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   SSSÃÃÃOOO   GGGEEERRRAAALLLDDDOOO///MMMGGG   

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
   www.idecan.org.br                     atendimento@idecan.org.br - 5 -

35) Existem em nosso ecossistema alguns animais ameaçados de extinção, dentre outros, podemos citar: 
A) Cavalo.        D) Porco espinho.   
B) Macaco.       E) Cachorro do mato.  
C) Mico-leão-dourado.   

   

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS   
   

36) O prefeito do município de São Geraldo é: 
A) Sergio Nogueira Bittencourt.    D) Carlos Antônio Martins. 
B) Fernando Antônio da Rocha.    E) Oswaldo Henrique Marcondes. 
C) Walmir Rocha Lopes. 

 

37) Assinale abaixo, o(a) padroeiro(a) do município de São Geraldo: 
A) Nossa Senhora Aparecida.    D) Nossa Senhora do Rosário. 
B) Santo Expedito.      E) São Pedro. 
C) São Sebastião. 

 

38) Assinale abaixo, um local de lazer e esporte no bairro Santo Antônio, município de São Geraldo: 
A) Praça 07 de Setembro.     D) Praça de Esportes. 
B) Praça Central.      E) Praça Pinheiro Machado. 
C) Praça Cristóvão Colombo. 

 

39) Fazem parte dos aspectos geográficos do município de São Geraldo, EXCETO: 
A) Serra de São Geraldo.     D) Serra de Monte Celeste. 
B) Serra de Santa Maria.     E) Córrego Danta.  
C) Córrego da Farinha. 

 

40) Com torneio leiteiro, competições de rodeios e shows, assinale abaixo a festa no município de São Geraldo, que 
é sempre um grande sucesso: 
A) Festa do Cavalo e do Gado Leiteiro.   D) Festa de Carnaval. 
B) Festa da Semana Santa.     E) Festa da Cavalhada. 
C) Festa do Rosário. 

 


