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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. 
 

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 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início 
de sua realização. 
 

10 - As respostas dos candidatos de Nível Elementar deverão ser assinaladas no próprio Caderno de 
Provas, o qual será o único documento válido para correção, não sendo admitidas rasuras e/ou duplas 
marcações. Esses candidatos não poderão levar consigo o Caderno de Provas, em hipótese alguma. 
 

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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br




PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO   SSSEEELLLEEETTTIIIVVVOOO   –––   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   SSSÃÃÃOOO   SSSEEEBBBAAASSSTTTIIIÃÃÃOOO   DDDAAA   VVVAAARRRGGGEEEMMM   AAALLLEEEGGGRRREEE///MMMGGG   

MECÂNICO 
   www.idecan.org.br                     atendimento@idecan.org.br - 2 -

CCCAAARRRGGGOOO:::   MMMEEECCCÂÂÂNNNIIICCCOOO    
 

TEXTO:  
 
 
 

Armadilha 
Será que seu amigo consegue responder a várias 
perguntas sem dizer nenhuma vez as palavras sim

 
 

 
01) O texto se refere a um(a): 

A) Fato.  
B) Teste.   
C) Palavra.   
D) Conceito.   
E) Festa. 

 

02) Assinale o personagem citado no texto: 
A) Amigo.  
B) Vizinho.   
C) Colega.   
D) Irmão.   
E) Sobrinho. 

 

03) As duas palavras citadas no texto em sinal de resposta são: 
A) ausente – presente      
B) sim – não       
C) pode – não pode 
D) certo – errado 
E) fraco – forte 
 

04) O sinal de pontuação que aparece apenas uma vez no texto é: 
A) Interrogação ( ? )       
B) Exclamação ( ! )      
C) Ponto final ( . ) 
D) Travessão ( – ) 
E) Dois pontos ( : ) 
 

05) Na frase “Depois é a sua vez.” a palavra destacada possui como significado correto: 
A) Antes  
B) Em parte   
C) Em seguida   
D) Subindo   
E) Superior 

 

06) A relação de diminutivos encontra-se correta na seguinte alternativa: 
A) arco – armadilha       
B) palavra – palavrório      
C) amigo – amiguinho 
D) sertão – sertanejo 
E) sim – sino 
 

07) A palavra Armadilha apresentada no título do texto está separada corretamente na seguinte 
alternativa: 
A) arma – di – lha       
B) ar – ma – dilha       
C) arma – dilha  
D) ar – ma – di – lha  
E) armadi – lha  

 e não? 
Faça o teste! Depois é a sua vez. Será que você é capaz? 
Se responder sim, já errou!                      (Porta Aberta – FTD) 
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08) Assinale abaixo a frase que apresenta uma palavra com ERRO de ortografia: 
A) Faça o teste!       
B) Depois é a sua vez.      
C) Será que você é capas? 
D) Se respondeu sim, já errou. 
E) Será que seu amigo conseguiu? 
 

09) A alternativa abaixo que apresenta somente palavras no plural é: 
A) perguntas, palavras, testes      
B) consegue, vez, capaz     
C) respondeu, armadilha, depois 
D) errou, palavras, consegue 
E) será, responder, dizer 
 

10) Em “se respondeu sim, já errou!” as palavras destacadas possuem com antônimo(contrário), 
respectivamente: 
A) já – errado 
B) antes – depois 
C) não – acertou 
D) fácil – certo  
E) sim – não 

 

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
 

11) Ana é 3 anos mais velha do que Lúcia. Ana tem 11 anos. Qual é a idade de Lúcia? 
A) 10       
B) 8   
C) 3         
D) 5     
E) 6 

 

12) Rafael comprou 6 balas de hortelã e 9 balas de morango. Quantas balas Rafael comprou? 
A) 17                   
B) 16                       
C) 11         
D) 15     
E) 10 

 

13) José foi à feira e comprou 25 morangos, 15 peras e 10 maçãs. Quantas frutas José comprou? 
A) 40               
B) 50          
C) 35         
D) 55      
E) 45 

 

14) Marina tinha R$19,00 e gastou R$12,00. Com quanto ficou? 
A) R$11,00      
B) R$8,00          
C) R$10,00         
D) R$9,00                   
E) R$7,00 
 

15) Comprei 11 pães. Quantos pães faltam para completar duas dúzias? 
A) 12      
B) 13                      
C) 10                               
D) 9                            
E) 8 
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16) Marta deve colocar 8 selos em cada página de um álbum. Já colocou 2. Quantos selos ainda deverá 
colocar? 
A) 5       
B) 9          
C) 6          
D) 4                            
E) 3 

 

17) Um micro-ônibus tem 6 metros de comprimento. Quantos metros têm 3 micro-ônibus juntos? 
A) 15 metros      
B) 10 metros        
C) 18 metros         
D) 12 metros     
E) 16 metros    

 

18) Sabe-se que um ônibus, partindo de Belo Horizonte às 6 horas, chega ao Rio de Janeiro às 14 horas. 
Qual é a duração da viagem? 
A) 4 horas      
B) 7 horas         
C) 5 horas         
D) 6 horas                 
E) 8 horas 

 

19) Para uma festa, Pedro comprou 18 litros de guaraná e 12 litros de coca-cola. Quantos litros de 
refrigerantes Pedro comprou? 
A) 30 litros     
B) 28 litros         
C) 25 litros         
D) 32 litros     
E) 40 litros 

 

20) Observe a figura apresentada e assinale a alternativa correspondente:  
A) Paralelepípedo.            
B) Cone.             
C) Prisma. 
D) Pirâmide.     
E) Cubo. 

   

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS GGES ERRAAIISS   
   

21) Um terremoto matou muitas pessoas recentemente, e dentre elas, a Dra. Zilda Arns, médica 
brasileira que liderava a Pastoral da Criança. Este terremoto aconteceu no(a) seguinte país:: 
A) Espanha. 
B) Portugal. 
C) Haiti. 
D) França. 
E) Brasil. 

 

22) A Copa do Mundo, que acontecerá em junho deste ano, será sediada no seguinte país do continente 
africano: 
A) Egito.   
B) Marrocos.   
C) Cairo.   
D) Etiópia.   
E) África do Sul. 
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23) A região Sudeste do Brasil é composta pelos seguintes estados brasileiros: 
A) Mato Grosso, Goiás e Pará. 
B) São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
C) São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 
D) Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. 
E) Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

24) Em Minas Gerais existem diversas cidades históricas. Dentre elas, podemos citar: 
A) Viçosa. 
B) Ouro Preto. 
C) Muriaé. 
D) Juiz de Fora. 
E) Belo Horizonte. 

 

25) As eleições gerais brasileiras de 2010 serão realizadas em 3 de outubro deste ano. NÃO é um pré-
candidato à Presidência da República do Brasil: 
A) José Serra. 
B) Dilma Rousseff. 
C) Marina Silva. 
D) Ciro Gomes. 
E) Lula. 

   

CONHECIMENTOS   LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS   
 

26) O município de São Sebastião da Vargem Alegre é banhado pelo seguinte rio: 
A) Paraíba do Sul.                                    
B) Grande.                                                
C) Muriaé. 
D) Preto. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

27) “No dia 14 de setembro, o município de São Sebastião da Vargem Alegre comemora a festa          
do(a) _________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) Padroeiro  
B) Jubileu   
C) Caminhoneiro  
D) Independência  
E) Bandeira 

 

28) Assinale a principal atividade econômica do município de São Sebastião da Vargem Alegre: 
A) Pesca.   
B) Silvicultura.   
C) Extrativismo.  
D) Têxtil.   
E) Agropecuária. 

 

29) Assinale abaixo, um município vizinho ao município de São Sebastião da Vargem Alegre: 
A) Araponga.  
B) Ervália.   
C) Buritis.   
D) Caeté.   
E) Dom Silvério. 

 

30) Marque abaixo, a localização geográfica do município de São Sebastião da Vargem Alegre: 
A) Região Norte.   
B) Região Sudoeste.   
C) Zona Metalúrgica.  
D) Zona da Mata.   
E) Campos das Vertentes.  
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