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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 30 (trinta) 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 Processo Seletivo 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 de realização da prova objetiva. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo  
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 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 11 de abril de 2010, 
encerrando-se às 16h00min do dia 12 de abril de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo no site www.idecan.org.br. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, 
apenas no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link 
correspondente ao Processo Seletivo.  
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAGGGEEENNNTTTEEE   DDDEEE   CCCOOOMMMBBBAAATTTEEE   AAA   EEENNNDDDEEEMMMIIIAAASSS   
 

TEXTO:      Uma fita de cor laranja 
 

A uma turma de alunos do segundo grau, com cerca de quinze anos de idade em média, foram explicadas as muitas 
formas de preconceito e a distinção entre o que é formalizado e assumido e o sutil e disfarçado, como no Brasil. O 
professor propôs uma experiência a cerca de dez voluntários. Consistia em se atar uma fita de cor laranja na testa dos 
alunos e mantê-la em diferentes ambientes, sem que se esclarecesse sua razão. O resultado da experiência foi, 
literalmente, aterrador, mas uma oportunidade excelente para que possamos refletir sobre nossa educação, valores e sobre 
o roteiro que estamos imprimindo à nossa juventude. 

Desnecessário seria afirmar que esses jovens, por usar uma fita inocente, sofreram todo o tipo de rejeição imaginável. 
Desde singelos apelos de professores para que a tirassem em nome de uma uniformidade disciplinar, até pais que se 
rebelaram com o pedido para que esperassem uma semana para conhecer a razão do gesto insólito.  

Uma semana depois os alunos puderam tirar as fitas da testa, revelar os objetivos do experimento e relatar de forma 
minuciosa toda a segregação sofrida e toda a violência que o seu gesto causou. Mas, além do fato circunscrito, fica a 
grande indagação: os jovens puderam tirar a fita que os fazia “diferentes”, mas os negros, os índios, os favelados, os 
velhos e outros tantos jamais poderão tirar o estigma que os distingue e a marca que os faz sofrer. De repente, ser 
diferente deixa de refletir características de individualidade para se transformar em rótulos intolerados que buscamos 
extirpar.  

Um homem é um homem, independentemente da cor de sua pele, da sua idade, conta bancária ou fita na testa?      
(Adaptação/Celso Antunes) 

01) Sobre o texto “Uma fita de cor laranja”, analise: 
I. A temática proposta a turma de alunos do segundo grau consistia na reflexão das características de individualidade. 

II. O resultado da experiência foi uma oportunidade de reflexão sobre educação e valores. 
III. Os jovens que participaram da experiência com a fita de cor laranja sofreram vários tipos de rejeição. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I B) I, II   C) I, II, III  D) II, III  E) III 

 

02) No trecho “De repente, ser diferente deixa de refletir características de individualidade para se transformar em 
rótulos intolerados que buscamos extirpar.” a vírgula ( , ) foi utilizada para: 
A) Marcar o aposto intercalado.     
B) Marcar expressões de caráter explicativo ou corretivo. 
C) Marcar o adjunto adverbial anteposto. 
D) Dar início a fala ou citação textual. 
E) Indicar parte de uma citação que foi omitida. 

 

03) Em “Desnecessário seria afirmar que esses jovens, por usar uma fita inocente, sofreram todo o tipo de rejeição 
imaginável.” as palavras destacadas apresentam, respectivamente: 
A) ditongo / hiato / ditongo     D) encontro vocálico / hiato / hiato 
B) dígrafo / encontro vocálico / hiato   E) dígrafo / dígrafo / ditongo 
C) hiato / ditongo / encontro consonantal 

 

04) Assinale a alternativa em que o uso do artigo encontra-se correto: 
A) Feliz o professor cujo os alunos são atenciosos.  D) Lí a notícia no Estado de São Paulo. 
B) A mãe tinha amor a ambos os filhos.   E) Não conhecia nenhum episódio dos Lusíadas. 
C) Discutia os assuntos os mais profundos. 

 

05) Assinale a afirmativa que apresenta ERRO quanto a norma culta da língua: 
A) Faltam cinco minutos para começar o espetáculo. D) Algum de nós entregará o prêmio. 
B) Mais de duas pessoas compareceram à reunião.  E) Primos, tios, sobrinhos, ninguém faltou. 
C) Fui eu que resolveu o problema. 

 

06) “Mas, além do fato circunscrito, fica a grande indagação...” a palavra destacada no trecho anterior  exprime 
ideia de:    
A) Comparação.      D) Circunstância de consequência. 
B) Oposição, adversidade.     E) Finalidade. 
C) Conclusão. 

 

07) Assinale a alternativa em que a palavra em parênteses possui o significado correto da palavra destacada: 
A) “... para se transformar em rótulos intolerados que buscamos extirpar.” (extinguir)   
B) “O professor propôs uma experiência a cerca de dez voluntários.” (afirmou) 
C) “Desde singelos apelos de professores...” (afetuosos) 
D) “De repente, ser diferente deixa de refletir...” (mencionar) 
E) “..., sofreram todo o tipo de rejeição imaginável.” (espantosa) 
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08) Assinale a alternativa em que o uso da crase encontra-se INCORRETO: 
A) Estou disposto à estudar.    D) Para ir à festa, vou comprar um vestido novo. 
B) Vou à Itália.      E) Assistiram àquela novela.    
C) Entreguei o bilhete àquele homem. 

 

09) Em “O resultado da experiência foi, literalmente, aterrador.” a palavra destacada encontra-se acentuada pelo 
mesmo motivo que: 
A) índios  B) voluntário  C) até    D) insólito  E) rótulos 

 

10) No trecho “Um homem é um homem, independentemente da cor de sua pele, da sua idade, conta bancária ou fita 
na testa?” o ponto de interrogação ( ? ) foi utilizado para:   
A) Encerrar qualquer tipo de período.   D) Marcar mudança de interlocutor nos diálogos. 
B) Marcar intercalações.     E) Finalizar orações interrogativas diretas. 
C) Isolar citação textual. 

 

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
   

11) As dimensões de 5 blocos retangulares distintos estão indicadas nas alternativas abaixo. Assinale a que 
representa o sólido geométrico com maior volume: 
A) 5cm, 6cm, 7cm      D) 3cm, 6cm, 10cm  
B) 4cm, 5cm, 8cm      E) 4cm, 6cm, 9cm   
C) 3cm, 7cm, 9cm  

 

12) Lívia contou os garfos e facas existentes no armário de sua cozinha e percebeu que para cada duas facas havia 
3 garfos. Sabendo-se que o total desses dois talheres é igual a 90, qual é a diferença entre o número de garfos e 
facas?  

       A) 15  B) 18   C) 22   D) 13   E) 20 
 

13) Marta e Jorge almoçaram em um restaurante onde os alimentos são cobrados a R$18,50 o quilo. Sabe-se que 
Marta serviu 180g a menos que Jorge. Quanto Jorge pagou a mais que Marta? 

       A) R$2,87  B) R$3,05  C) R$3,33  D) R$3,54  E) R$3,82 
 

14) Considere os números a seguir e analise as afirmativas:  
 

2460 2310 2550 2660 2520 
 

I. Todos os números são múltiplos de 3. 
II. O número 2460 não apresenta divisores ímpares. 

III. O número 2520 é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. 
IV. O número 2310 apresenta o maior número de divisores primos. 
V. Apenas o número 2660 não é divisível por 6. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II B) I, III, V  C) II, V    D) I, III, IV  E) III, IV, V 

 

15) Quantas soluções inteiras em comum apresentam as inequações: 5x − 30 ≤ 0  e  2x − 8 > 0? 
A) 1  B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

 

16) Num teatro com capacidade para 350 pessoas foram vendidos ingressos, totalizando 80% do total de 
poltronas. Sabe-se que a metade do público presente pagou o valor integral da entrada e a outra metade pagou 
meia entrada. Assinale o valor arrecadado, considerando que o valor integral da entrada é de R$60,00: 
A) R$11.500,00 B) R$12.600,00  C) R$12.900,00  D) R$13.200,00 E) R$13.400,00 

 

17) Para produzir 5.000 ovos de chocolate por dia, uma fábrica necessitará da mão-de-obra de uma equipe de 15 
trabalhadores. Após a contratação destes trabalhadores, o gerente da fábrica resolveu contratar outros 
trabalhadores e a produção aumentou para 6.000 ovos de chocolate por dia. Quantos trabalhadores foram 
contratados pela segunda vez? 
A) 4  B) 2   C) 3   D) 6   E) 5 

 

18) Num determinado supermercado, são oferecidos refrigerante em latas de 250ml e 350ml a R$1,00 e R$2,10, 
respectivamente. Letícia comprou 3,5 litros em latas de 250ml, e Amanda comprou o mesmo volume de 
refrigerante, porém em latas de 350ml. Qual é a diferença paga por elas? 
A) R$6,50  B) R$6,80  C) R$7,00  D) R$7,20  E) R$7,50 

 

19) Liliane e Aline compraram cada uma, um telefone celular do mesmo modelo em uma mesma loja. Porém, 
Aline conseguiu um desconto de 20%, pagando R$50,00 a menos que Liliane, que pagou o valor integral do 
celular. Assinale o preço do celular sem desconto: 
A) R$250,00 B) R$280,00                 C) R$300,00                  D) R$320,00  E) R$350,00 
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20) Qual o valor de k para que a função f(x) = x2 + kx − 20 intercepte o eixo x nos pontos de abscissas 5 e – 4? 
A) 2  B) – 4   C) 5   D) – 1   E) 4 

   

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS   
   

 

21) A Câmara dos Deputados aprovou recentemente uma emenda que divide os recursos da exploração de 
petróleo entre todos os estados e os municípios, por critérios dos fundos de participação. Esta medida gerou 
muita insatisfação entre os estados produtores, para os quais estes recursos eram destinados. Neste contexto, 
marque a alternativa que apresenta a unidade federativa que vem realizando grande oposição com a 
organização de um gigantesco protesto em sua capital a essa proposta, por ser atualmente o maior beneficiado 
com os royalties do petróleo: 
A) São Paulo. B) Bahia.  C) Pernambuco. D) Rio de Janeiro. E) Minas Gerais. 

 

22) Em um relatório intitulado “Água Doente” lançado em março de 2010, para o Dia Mundial da Água, o Unep 
(sigla em inglês para o Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas), afirmou que dois milhões de 
toneladas de resíduos, que contaminam cerca de dois bilhões de toneladas de água diariamente, causaram 
gigantescas “zonas mortas”, sufocando recifes de corais e peixes. Com base nestas informações, analise: 
I. O resíduo é composto principalmente de esgoto, poluição industrial, pesticidas agrícolas e resíduos animais. 

II. Grande parte do despejo de resíduos acontece nos países em desenvolvimento. 
III. A diarreia é a principal doença causada pela água. 

        Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) III   C) I, II   D) I    E) I, II, III 

 

23) O ano de 2010 marca o centenário de um dos mais conhecidos políticos do final do século XX – Tancredo 
Neves – avô do atual governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que já ocupou vários cargos importantíssimos, 
tanto no governo federal, quanto em Minas. Muitos eventos estão sendo realizados em comemoração a esta 
data, como a inauguração da “Cidade Administrativa” do governo estadual, em Belo Horizonte, considerada a 
maior obra pública mineira da década. Analise as afirmativas e marque a que melhor representa Tancredo 
Neves na história brasileira: 
A) Combateu a ditadura militar de forma intensa, patrocinando grupos de esquerda que recebiam total proteção do 

então governador de Minas Gerais. 
B) Liderou o movimento que deu início ao governo militar em 1964, assim como orquestrou o movimento “Diretas 

Já” que derrubou os militares do governo. 
C) Foi o primeiro presidente civil eleito à Presidência da República, após mais de duas décadas de regime militar. 
D) Governou o estado Minas Gerais durante todo o período da Ditadura Militar, empreendendo grande 

desenvolvimento, transformando-o na mais forte unidade federativa do país. 
E) Eleito pelo povo, foi o primeiro presidente civil a governar o Brasil após o período da ditadura militar. 

 

24) Uma grande campanha nacional de vacinação pública teve início no mês de março no Brasil, mobilizando 
cidadãos de várias camadas da sociedade consideradas prioritárias, com o objetivo de imunizá-los com 
aplicações de vacinas divididas por etapas contra o: 
A) Vírus H1N1 (gripe suína).    D) Vírus transmitido pelo Aedes aegypti (dengue). 
B) Mycobacterium tuberculosis (tuberculose).   E) Vírus Influenza H5N1 (gripe aviária). 
C) Vírus Varicela-Zoster (rubéola). 

 

25) A produção “Lula, o filho do Brasil” (2010), de Fábio Barreto, que narra a trajetória do atual Presidente da 
República, não é uma novidade na indústria cinematográfica mundial, no que diz respeito a longas metragens 
que retratam a trajetória ou episódios marcantes da vida de grandes políticos. Um outro exemplo é uma 
produção de 2007, baseada no livro de um carcereiro, que relata a história de um líder que ficou preso 
durante quase três décadas por ter chefiado uma organização contrária ao governo e, após ser libertado, 
tornou-se o primeiro negro eleito Presidente de seu país. Trata-se de: 
A) Barack Obama.      D) Idi Amin. 
B) Nelson Mandela.     E) Martin Luther King. 
C) Jacob Zuma. 

 
 

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS   
   

26) Sobre o município de São Sebastião da Vargem Alegre, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     ) A igreja matriz leva o nome do padroeiro da cidade: São Pedro. 
(     ) O município foi originalmente um pequeno povoado de nome Catinga do Muriaé. 
(     ) Seu território ocupa uma das menores áreas de Minas Gerais. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) F, V, V   C) V, F, F  D) V, V, V  E) V, F, V 
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27) Assinale abaixo, o gentílico do município de São Sebastião da Vargem Alegre: 
A) Vargense. B) Vargem Alegrense.   C) Alegrense.  D) Vargense Alegre. E) N.R.A. 

 

28) São municípios limítrofes ao município de São Sebastião da Vargem Alegre, EXCETO: 
A) Guarani.  B) Ervália.    C) Miraí.  D) Guiricema.  E) Rosário da Limeira. 

 

29) Sobre o município de São Sebastião da Vargem Alegre, analise: 
I. O município foi emancipado de Miraí. 

II. No dia 21 de dezembro, o município celebra a sua fundação. 
III. O município é cortado por serras e banhado pelo rio Preto. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) II, III    C) III   D) II   E) I, II, III 

 

30) Assinale abaixo, o(a) padroeiro(a) do município de São Sebastião da Vargem Alegre: 
A) Nossa Senhora Aparecida.    D) Nossa Senhora das Graças. 
B) Santo Expedito.      E) São Pedro. 
C) São Sebastião.  

 
 
  
 

 
  
   







