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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.  
 

12 – T 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   OOOPPPEEERRRAAADDDOOORRR   DDDEEE   MMMÁÁÁQQQUUUIIINNNAAASSS   
 

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 

 






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

OPERADOR DE MÁQUINAS 
   www.idecan.org.br                     atendimento@idecan.org.br - 3 -

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) Sobre os procedimentos de segurança, analise as afirmativas abaixo: 
I. A operação com pneus danificados, excessivamente gastos ou descalibrados compromete a segurança e o 

rendimento da máquina. 
II. Deve-se manter os estribos, a soleira e os pedais livres de graxa, óleo ou barro. 

III. É necessário reabastecer o trator com o motor em funcionamento. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III  B) I   C) II   D) I, II, III  E) I, II 

 

22) Sobre comandos e controles da máquina, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Ao trafegar em estradas, deve-se manter os dois pedais unidos pela trava de união. 
B) O pedal do acelerador atua por meio de acionamento mecânico direto sobre a bomba injetora, no sentido de variar 

a dosagem de combustível enviada aos bicos injetores. 
C) A alavanca do controle de profundidade não deve ser utilizada ao operar com implementos que trabalham sob a 

superfície do solo. 
D) O controle de reação do sistema hidráulico regula a velocidade de descida do implemento acoplado. 
E) Não se deve utilizar o bloqueio em curvas ou declives. 
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23) Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) É necessário descer em declives em “ponto morto” ou com a embreagem desacoplada. 
(     ) Ao deslocar a máquina de um lugar para outro, trave a lança de levante da retroescavadeira para que a mesma 

não possa girar. 
(     ) Somente o Operador de Máquinas deverá estar na máquina quando esta estiver em operação. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) F, V, V  C) V, V, F  D) F, F, V  E) V, V, V 

 

24) Assinale abaixo uma infração de trânsito considerada grave: 
A) Deixar de fazer o registro do veículo no prazo de trinta dias. 
B) Utilizar o pisca-alerta fora de situações de emergência. 
C) Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório. 
D) Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. 
E) Transpor bloqueio policial, sem autorização. 

 

25) Observe a placa apresentada e assinale a alternativa correspondente: 
A) Proíbe ao condutor dar meia volta ou retornar. 
B) Alerta para a existência de área de lazer para crianças, adiante. 
C) Alerta o condutor que à frente existe uma curva acentuada à esquerda. 
D) Obriga o condutor a circular no sentido indicado. 
E) Proíbe ao condutor parar, ainda que por pouco tempo, mesmo em operações de embarque de desembarque. 

 

26) NÃO faz(em) parte do Sistema de Arrefecimento do motor: 
A) Alternador.       D) Ventoinha. 
B) Radiador.       E) Termostato. 
C) Câmaras de refrigeração. 

 

27) Para ultrapassar com segurança é necessário: 
A) Certificar de que há espaço suficiente para executar a manobra. 
B) Ultrapassar somente pela esquerda. 
C) Ultrapassar somente em locais onde seja permitido, em condições de segurança e visibilidade. 
D) Jamais ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, lombadas e cruzamentos. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

28) Sobre o sistema elétrico da máquina, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) A bateria recebe e acumula a energia produzida pelo alternador, deixado-a disponível para acionar o motor de 

partida e os equipamentos elétricos. 
B) O alternador gera eletricidade quando o motor do veículo está em movimento. 
C) As velas instaladas nos cilindros, produzem uma faísca de alta voltagem que detona a mistura ar-combustível. 
D) O alternador não repõe a carga da bateria. 
E) Os fios e cabos elétricos (chicote) são responsáveis pela condução da eletricidade para os diversos pontos do 

veículo. 
 

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   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS GS GEERRAAIISS   
 

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. 
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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.   
   

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. 

 







