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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  GGEERRAAIISS  

 
Amor e perseguição 

 

Temos a mania de achar que amor é algo que se busca. Buscamos o amor nos bares, buscamos o amor na internet, 
buscamos o amor na parada de ônibus. Como num jogo de esconde-esconde, procuramos pelo amor que está oculto 
dentro das boates, nas salas de aula, nas plateias dos teatros.  

Ele certamente está por ali, você quase pode sentir seu cheiro, precisa apenas descobri-lo e agarrá-lo o mais rápido 
possível, pois só o amor constrói, só o amor salva, só o amor traz felicidade. Há quem acredite que amor é 
medicamento. Pelo contrário.  

Se você está deprimido, histérico ou ansioso demais, o amor não se aproxima, e, caso o faça, vai frustrar sua 
expectativa, porque o amor quer ser recebido com saúde e leveza, ele não suporta a ideia de ser ingerido de quatro em 
quatro horas, como um antibiótico para combater as bactérias da solidão e da falta de autoestima.  

Você já ouviu muitas vezes alguém dizer: “Quando eu menos esperava, quando eu havia desistido de procurar, o 
amor apareceu”. Claro, o amor não é bobo, quer ser bem tratado, por isso escolhe as pessoas que, antes de tudo, 
tratam bem de si mesmas.  

O amor, ao contrário do que se pensa, não tem de vir antes de tudo. Antes de estabilizar a carreira profissional, 
antes de fazer amigos, de viajar pelo mundo, de curtir a vida. Ele não é uma garantia de que, a partir de seu surgimento, 
tudo o mais dará certo.  

Queremos o amor como pré-requisito para o sucesso nos outros setores, quando, na verdade, o amor espera 
primeiro você ser feliz para só então surgir, sem máscara e sem fantasia.  

É esta a condição. É pegar ou largar. Para quem acha que isso é chantagem, arrisco-me a sair em defesa do amor: 
ser feliz é uma exigência razoável, e não é tarefa tão complicada.  

Felizes são aqueles que aprendem a administrar seus conflitos, que aceitam suas oscilações de humor, que dão o 
melhor de si e não se autoflagelam por causa dos erros que cometem. Felicidade é serenidade. Não tem nada a ver com 
piscinas, carros e muito menos com príncipes (ou princesas) encantados (encantadas).  

O amor é o prêmio para quem relaxa. As pessoas ficam procurando o amor como solução para todos os seus 
problemas quando, na realidade, o amor é a recompensa por você ter resolvido os seus problemas. 

(Martha Medeiros. Disponível em: http://www.velhosamigos.com.br/Ilustres/net.html. Acesso em: 17/06/2016. Adaptado.) 

 
01 
Segundo as informações do texto, podemos afirmar que o amor  
A) se refere a uma emoção espontânea. 
B) quer ser recebido com saúde e leveza. 
C) trata-se de uma dedicação absoluta ao outro. 
D) é um sentimento passivo; uma solução para os problemas. 

 
02 
De acordo com as ideias do texto, é correto afirmar que 
A) a felicidade é serenidade. 
B) o amor é um estado durável de plenitude. 
C) é difícil definir rigorosamente o que é amor e sua dimensão. 
D) o amor tem significado de bem-estar espiritual ou paz interior. 

 
03 
No trecho “Ele não é uma garantia de que, a partir de seu surgimento, tudo o mais dará certo.” (5º§), o termo 
destacado se refere ao 
A) amor.        C) medicamento. 
B) antibiótico.       D) jogo de esconde-esconde. 

 
04 
“O amor é o prêmio para quem relaxa.” (9º§) A expressão “relaxa” pode ser substituída, sem alteração de sentido, 
por, EXCETO: 
A) Repousa.   B) Perturba.   C) Descansa.   D) Descontrai. 
 



CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE MATEUS LEME/MG 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais (03-M) 
Prova aplicada em 03/07/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 04/07/2016. 

- 3 - 

05 
“Felicidade é serenidade.” (8º§) Assinale, a seguir, o antônimo da expressão destacada no trecho anterior. 
A) Euforia.   B) Distração.   C) Tormento.   D) Contentamento. 

 
06 
No trecho “É pegar ou largar.” (7º§), o termo destacado indica ideia 
A) escolha.   B) utilidade.   C) semelhança.   D) regulamento. 

 
07 
No trecho “Temos a mania de achar que amor é algo que se busca.” (1º§), o ponto final ( . ) tem como objetivo 
A) demonstrar espanto.      C) enfatizar uma expressão. 
B) questionar uma dúvida.     D) marcar pausa de extensa duração. 

 
08 
A palavra “máscara”, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra: 
A) Rápido.   B) Possível.   C) Constrói.   D) Exigência. 

 
09 
Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de ortografia. 
A) A felicidade é uma alegria intença. 
B) O homem sempre procurou o amor e a felicidade. 
C) O tesouro mais cobiçado de todos os tempos é a felicidade. 
D) O sofrimento acontece quando se resiste à mudança, alimentando crenças ilusórias. 

 
10 
Leia a charge a seguir. 
 

 
(Disponível em: http://www.blogdozebrao.com.br/v1/2014/08/10/charges-feliz-dia-dos-pais/. Acesso em: 17/06/2016.) 

 

No trecho “Preciso dessa caixa bem grande pra entregar o presente do meu pai!”, o termo “meu” expressa ideia de 
A) posse.   B) incerteza.   C) desprezo.   D) procedimento. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 
Numa pizzaria durante uma noite foram preparadas 9 pizzas e em cada uma delas foram colocadas 8 fatias de queijo. 
Se havia inicialmente 112 fatias de queijo, quantas pizzas ainda poderiam ter sido feitas com as fatias que sobraram? 
A) 5.                                                  B) 6.                                           C) 7.                                         D) 8. 
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12 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 

1. 

 

 
 
 
(     ) Colchão.  
 

 
 

2. 

 

(     ) Gaveta. 
 

3. 

 

 

 
 

(     ) Hélice. 
 

4. 

 

 
 
 

(     ) Tela. 
 

A sequência está correta em 
A) 1, 4, 2, 3.                               B) 2, 1, 3, 4.   C) 2, 4, 1, 3.   D) 3, 1, 4, 2. 
 

13 
Rosângela observou que o último dia de dezembro de um certo ano caiu numa quarta-feira e lembrou que no  
primeiro domingo de janeiro do ano seguinte foi o aniversário de sua amiga Elizabeth. Assim, o aniversário de 
Elizabeth caiu no dia: 
A) Dois.                                    B) Três.                            C) Quatro.                          D) Cinco. 
 

14 
Um certo mês de 30 dias começou numa segunda-feira. Os dois últimos sábados do mês em questão caíram nos dias: 
A) 18 e 25.                            B) 19 e 26.                                     C) 20 e 27.                              D) 21 e 28. 
 

15 
Marcelo comprou uma caixa de lápis de cor contendo 50 lápis, dos quais 18 são de cores de tons claros, 15 são de 
tons intermediários e os demais são de tons escuros. A quantidade de lápis de tons escuros nessa caixa é igual a:  
A) 17.                                 B) 19.                                          C) 23.                                        D) 27. 
 

16 
Relacione adequadamente as colunas a seguir: 
1. Canção.                 
2. Bateria.                 
3. Violão.                   
4. Piano.                    

(     ) Tecla.  
(     ) Letra.  
(     ) Baqueta. 
(     ) Corda.  

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 4.   B) 2, 4, 3, 1.   C) 3, 1, 4, 2.   D) 4, 1, 2, 3. 
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17 
Observe a sequência de figuras a seguir. 
 

 
 

As duas próximas figuras dessa sequência são: 

A) 

 

C) 

 

B) 

 

D) 

 

 

18 
Míriam leu um livro num período de 7 dias. Sabe-se que ela começou a leitura numa segunda-feira e terminou num 
domingo e que a partir de terça-feira Míriam leu a cada dia 4 páginas há mais do que havia lido no dia anterior 
conforme indicado na tabela a seguir. 
 

Dia da semana Números de páginas lidas 

Segunda-feira 3 

Terça-feira 7 

Quarta-feira 11 

Quinta-feira  

Sexta-feira  

Sábado  

Domingo 27 
 

Completando a tabela é possível descobrir que o número de páginas desse livro é igual a: 
A) 91.                                         B) 97.                                    C) 100.                                    D) 105.  

 
19 
Numa casa vivem quatro pessoas e cada uma delas consome duas xícaras de café diariamente. Quantas xícaras de 
café são consumidas nessa casa num período de cinco dias? 
A) 20.                           B) 25.                                   C) 30.                                           D) 40. 

 
20 
Mário realiza as atividades a seguir frequentemente. Assinale aquela que ele NÃO pode realizar sozinho. 
A) Varrer o quintal.  B) Estudar espanhol.  C) Andar de bicicleta.  D) Jogar tênis de mesa. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21 
“A ‘política do café com leite’ foi uma estrutura de poder empregada no Brasil durante a República Velha              
(1889-1930), que consistiu no predomínio político dos cafeicultores de(o) ________________ e dos fazendeiros       
de(o) _____________, que se revezavam ocupando a presidência do país.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Paraná / Amazonas      C) Rio de Janeiro / Salvador 
B) São Paulo / Minas Gerais     D) Rio Grande do Sul / Salvador  
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22 
“Nação mais populosa do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, anunciou em outubro de 2015 uma importante 
mudança na sua diretriz demográfica: o fim da política do filho único, que, durante quase 40 anos, limitou a maior 
parte dos casais deste país a ter apenas uma criança. A adoção da nova política permite aos casais ter dois filhos a 
partir de agora.” Trata-se de qual país?  
A) Brasil.   B) China.   C) Japão.    D) Alemanha. 
 

23 
A 21ª Conferência do Clima (COP 21) foi realizada em dezembro de 2015, em Paris, e terá como principal objetivo 
costurar um novo acordo entre os países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, diminuindo o 
aquecimento global e, em consequência, limitar o aumento da temperatura global em 2°C até 2100. A Conferência do 
Clima (COP 21) foi sediada em qual país europeu? 
A) Itália.    B) França.   C) Portugal.   D) Espanha.   
 

24 
“A Guerra Civil Síria é um conflito que teve início após uma sucessão de grandes protestos da população a partir do 
mês de janeiro de 2011. Um mês depois, o tom das manifestações ficou mais agressivo e elas se tornaram rebeliões 
armadas influenciadas pelas diversas revoltas que ocorriam ao mesmo tempo no Oriente Médio.” Esse momento 
conturbado devido às revoltas nesta região ficou conhecido como: 
A) Ditadura Militar.      C) Revolta da Chibata.  
B) Primavera Árabe.       D) Terceira Guerra Mundial. 
 

25 
“Político norte-americano, eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 2008, é o primeiro negro a 
conquistar o comando do país. Sua carreira política teve início em 1997, quando, pelo partido Democrata, tornou-se 
Senador do estado de Illinois, cargo que ocupou até 2004. Foi eleito para o Congresso dos EUA nesse mesmo ano, 
principalmente por ser contra a invasão do Iraque.” Trata-se de: 
A) Ray Charles.                C) Nelson Mandela.                                                                               
B) Barack Obama.      D) Martin Luther King Jr. 
 

26 
“Maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo. Está localizado na região centro-leste da 
América do Sul e ocupa uma área de 1,2 milhão de Km². Este manancial constitui-se em uma importante reserva 
estratégica para o abastecimento da população, para o desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer. No 
Brasil, está presente no subsolo dos seguintes estados: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.” O nome desse importante aquífero é: 
A) Furnas.   B) Guarani.   C) Cabeças.   D) Alter do Chão. 
 

27 
O logo a seguir trata-se de um(a) 

 
(Disponível em: http://2.bp.blogspot.com.) 

 

A) órgão ligado à Igreja Católica Apostólica Romana. 
B) instituição financeira internacional ligada à ONU. 
C) instituição norte-americana ligada à imigração mundial. 
D) Organização Não Governamental (ONG) ligada ao meio ambiente.  
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28 
“Eleito presidente do Brasil nas eleições de 1955, tendo João Goulart (Jango) como vice-presidente, assumiu o 
governo no dia 31 de janeiro de 1956, ficando no poder até 31 de janeiro de 1961, quando passou o cargo para Jânio 
Quadros. Em seu período de governo teve destaque para: desenvolvimento industrial, abertura da economia para o 
capital estrangeiro (principalmente para montadoras de automóveis) e construção de Brasília (nova capital).” O 
presidente nesse período era:  
A) José Sarney.        C) Juscelino Kubitschek. 
B) Getúlio Vargas.                                                     D) Fernado Henrique Cardoso. 
 

29 
“Acusado de integrar um esquema de corrupção na Petrobras, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, preso 
no Paraná, decidiu revelar nomes de envolvidos com a suposta organização criminosa em troca de benefícios, como 
perdão judicial ou diminuição da pena.” O trecho anterior revela que o réu poderá ter um acordo chamado de: 
A) Nepotismo.      B) Aristocracia.   C) Despotismo.   D) Delação premiada.  
 

30 
“Continente considerado o berço da civilização ocidental. Ali se desenvolveram, por exemplo, o Renascimento, a 
Revolução Industrial e a Revolução Francesa, eventos que moldaram o mundo moderno.” Este continente é a: 
A) África.    B) Europa.          C) América.   D) Oceania.  
 

 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato fazer anotações de suas opções de resposta (copiar gabarito) em seu cartão de 

confirmação de inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. 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 do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 

candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio técnico e médio e 30 (trinta) 

questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 

resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

10. 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. 

11. 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, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no 

endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 

(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 

disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Câmara Municipal de Mateus Leme, à Av. 

Getúlio Vargas, 736, Mateus Leme – MG, CEP: 35670-000, no horário de 13h00min as 17h00min. 


