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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEECCRREETTAARRIIAA  EESSCCOOLLAARR  
 
Texto 

Despedida 
 

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez 
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma separação como às vezes acontece em um baile de 
carnaval – uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor 
para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito – e depois apenas aconteceu que 
não se encontraram mais. Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada um para seu lado – sem glória 
nem humilhação. 

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que não será proibido 
confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um 
inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito respeito. 

E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que 
a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que 
uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? 

Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes 
como as cigarras e as paineiras – com flores e cantos. O inverno – te lembras – os maltratou; não havia flores, não 
havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil. 

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível que 
não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo 
menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a pequena palavra: adeus. 

A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa tarde de domingo. 
 (Rubem Braga. 200 Crônicas Escolhidas. Círculo do Livro S.A.) 

 
01 
“... que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz...” Esse 
excerto contém um exemplo de figura de linguagem denominada 
A) anacoluto.  B) prosopopeia.  C) gradação.  D) catacrese.  E) pleonasmo. 

 
02 
Nesse texto, o autor 
A) se expressa de forma humorística.    D) se expressa de forma didático-explicativa. 
B) faz uso de uma linguagem pejorativa.   E) usa uma linguagem de sentido conotativo. 
C) faz juízos de valor à medida que desenvolve o texto. 

 
03 
A alternativa em que as três palavras são acentuadas pela mesma razão é 
A) alguém – nós – possível     D) será – já – haverá 
B) última – recôndito – inábil     E) inexplicável – também – indefinível 
C) glória – alívio – silêncio 

 
04 
Assinale a alternativa em que o encontro vocálico está corretamente indicado. 
A) houvesse: ditongo nasal decrescente    D) meio: tritongo 
B) solidão: ditongo nasal crescente    E) ainda: hiato 
C) baile: ditongo oral crescente 

 
05 
Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo. 
A) houvesse – esquecer – despedir    D) humilhação – guardar – estrela 
B) dessa – melhor – cigarra     E) inexplicável – sossego – domingo 
C) cigarra – triste – carro 
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06 
“E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir...” (1º§). A palavra destacada tem a mesma 
classificação, EXCETO, em 
A) “... uma pessoa se perde da outra...” 
B) “... que não se encontravam mais.” 
C) “... que às vezes se tem saudades.” 
D) “... que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha...” 
E) “... houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam...” 
 

07 
Observe: “... e depois adere a qualquer cordão.” A palavra destacada anteriormente faz o plural da mesma 
forma que 
A) cão.   B) cristão.  C) mamão.  D) cidadão.  E) capitão. 
 

08 
Assinale a alternativa em que a palavra destacada expressa qualidade. 
A) “... a vida é que os despediu, cada um para seu lado...” 
B) “E que houve momentos perfeitos que passaram...” 
C) “... a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão...” 
D) “Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões...” 
E) “... e digamos apenas a pequena palavra: adeus.” 
 

09 
Considere o seguinte trecho: “... alguém partiu sem se despedir; foi triste.” Em qual das alternativas o termo 
destacado apresenta a mesma função sintática do termo sublinhado anteriormente? 
A) “É melhor para os amantes pensar que a última vez...” 
B) “... a vida é que os despediu, cada um para seu lado...” 
C) “Creio que será permitido guardar uma leve tristeza...” 
D) “O inverno – te lembras – os maltratou...” 
E) “... é possível que não adiantasse nada.” 
 

10  
“... a separação ao mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de alívio e de sossego; e um indefinível 
remorso; e um recôndito respeito.” O antônimo da palavra destacada é 
A) íntimo.  B) visível.  C) oculto.  D) âmago.  E) recanto. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
Renato possui uma linha de pipa de 36 m de comprimento. Durante uma brincadeira, ele construiu um 
triângulo equilátero. Com a mesma linha, construiu depois um quadrado. A razão entre o lado do triângulo e o 
lado do quadrado construído por Renato é  
A) 3/2.    B) 3/4.    C) 2/3.    D) 1/3.     E) 4/3.  
 

12 
Um veículo de 5,25 m de comprimento foi representado em uma figura. Sabe-se que o desenho tem 5 cm de 
comprimento. A razão do comprimento do veículo no desenho pelo seu comprimento real é 
A) 1/105.   B) 1/100.      C) 1/5.     D) 1/120.   E) 1/25. 
 

13 
Paulo recebeu uma cesta de frutas de um amigo que adora matemática. A cesta contém laranjas, bananas e 
abacates.  Ele percebeu que o número de laranjas é igual ao dobro do número de abacates e que, se retirar 4 
laranjas e 6 bananas, o número total dessas frutas caem, respectivamente para 1/3 e 2/3 de suas quantidades 
iniciais. O número de laranjas, bananas e abacates nesta ordem é 
A) 4, 8 e 2.  B) 6, 18 e 3.  C) 8, 16 e 4.   D) 6, 12 e 3.    E) 4, 10 e 2. 
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14 
Observe a planificação de um cubo em que foi escrita uma razão em cada uma de suas faces. Sabendo-se que 
as razões entre as das faces opostas formam uma proporção, então os valores de x, y e z são, respectivamente,  
 

A) – 3, 4 e 5.   

B) 1/2, 2 e  5.   

C) 2, 3 e 5.   

D) – 1/2, 2 e 5.   

E) – 3, 5 e 7.                                                                    

 

 
 

15 
Um pianista dedilha a primeira estrofe de uma música utilizando as 52 teclas brancas do piano. Inicia pela 
primeira tecla à esquerda, na ordem lá - si - dó - ré - mi - fá - sol - lá - si - dó - ré - mi - fá - sol... A 52ª tecla 
branca do piano, respeitando-se a ordem considerada, será 
A) lá.   B) si.     C) dó.    D) mi.    E) sol. 
 

16 
Em um triângulo, as medidas dos ângulos internos são expressas, em graus, por 2x, x e 6x. O maior desses 
ângulos mede 
A) 20°.    B) 120°.   C) 150°.   D) 100°.   E) 40°. 
 

17 
Quatro amigos vão ao clube e um deles entra sem pagar. O segurança quer saber quem foi o penetra: “eu não 
fui, diz Letícia. Foi o Pedro, diz Carlos. Foi Carlos, diz Renata. A Renata não tem razão, diz Pedro.” Se apenas um 
deles mentiu, então o penetra foi 
A) Letícia.                  B) Pedro.                  C) Carlos.                    D) Renata.  E) Segurança.                                    
 

18 
Luiz e Camila têm, respectivamente, 34 e 20 anos. Há quantos anos Luiz teve o dobro da idade de Camila? 
A) 14 anos              B) 12 anos           C) 10 anos                 D) 8 anos                         E) 6 anos  
 

19 
Roberto tem 51 anos de idade e 2 filhos de 11 e 13 anos, respectivamente. Quantos anos terá Roberto quando 
sua idade for igual a soma das idades dos seus filhos? 
A) 66   B) 73   C) 78   D) 82   E) 81  
 

20 
Dr. Antônio orientou seu paciente que caminhasse todos os dias. No primeiro dia, ele caminhou 200 m e, a 
partir do segundo dia, passou a caminhar 100 m a mais do que caminhou no dia anterior. No 31º dia, ele 
caminhou 
A) 3.100 m.  B) 3.200 m.   C) 3.300 m.   D) 6.100 m.   E) 6.300 m. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21 
Sobre o histórico escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Representa o cumprimento, pelo aluno, do currículo previsto. 
(     ) Destina-se à comprovação de estudos e cursos realizados, devendo conter especificações sobre a vida 

escolar do aluno, desde seu ingresso na escola. 
(     ) Contém observações relativas a matrícula por disciplina, dependência, dispensa da prática de educação física 

e outras situações importantes para a regularidade da vida escolar do aluno, desde que previstas no 
Regimento Escolar. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) V, F, V  D) F, F, V  E) V, V, F 
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22 
Analise as afirmativas. 
I. A transferência é a movimentação do aluno de uma unidade escolar para outra. 

II. A ficha individual do aluno é usada como documento de registro da vida escolar do aluno durante o processo 
ensino-aprendizagem e serve de subsídio para preenchimento do Certificado de Conclusão de Ciclo – 
Histórico Escolar – Ensino Fundamental. 

III. O responsável pelo preenchimento da ficha individual do aluno é o secretário escolar. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II   B) I, III   C) I, II, III  D) III   E) II, III 

 

23 
Sobre a declaração para transferência de aluno, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É uma declaração provisória de transferência expedida pela escola de origem se não possuir, de imediato, o 

documento formal e definitivo. 
(     ) A escola de destino poderá aceitar a matrícula, em caráter condicional, pelo prazo de 30 dias, mediante a 

apresentação desta declaração. 
(     ) A escola de origem se comprometerá a expedir o Histórico Escolar no prazo máximo de 30 dias, ressalvada a 

necessidade de satisfação e cumprimento de obrigações do requerente para com o estabelecimento de 
ensino. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 
 

24 
Na pasta individual do aluno deverão constar os seguintes documentos, EXCETO: 
A) Requerimento de matrícula. 
B) Ficha individual. 
C) Situação funcional. 
D) Histórico Escolar. 

E) Requerimento de Transferência, quando for o caso. 
 

25 
Analise as afirmativas sobre o arquivo escolar. 

I. É a reunião de documentos guardados. 
II. Quando bem organizado, transmite ordens. 
III. Deve ser guardado em satisfatórias condições de segurança. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III  B) II, III   C) I   D) III   E) I, II 
 

26 
NÃO se trata de procedimento que contribui para a eficiência do auxiliar de secretaria escolar 
A) clareza.  B) bom senso.  C) objetividade.  D) ponderação.  E) indiscrição. 

 

27 
Acerca da organização do arquivo escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É necessário garantir a conservação e a restauração dos documentos recolhidos. 

(     ) Deve organizar o arquivo de forma simples, mantendo os documentos com o máximo de sigilo. 
(     ) Deve fornecer, em tempo hábil, os documentos solicitados. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V  B) V, F, V  C) V, V, F  D) V, V, V  E) F, V, F 

 

28 
São características de um bom arquivo, EXCETO: 
A) Segurança.  B) Simplicidade. C) Acessibilidade. D) Localização.  E) Desordem. 
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29 
De acordo com o Estatuto do Servidor Público do município de Paraopeba, “_______________ é o conjunto de 
cargos ou de funções públicas de mesma denominação, mesmas atribuições e responsabilidades, mesmo grau 
de escolaridade e mesmo nível de vencimento.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) quadro  B) classe  C) nomeação  D) promoção  E) designação 

 
30 
De acordo com o Estatuto do Servidor Público do município de Paraopeba, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O concurso público deverá ser realizado com rigorosa obediência aos princípios constitucionais de 

impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. 
(     ) Ficará dispensado de novo estágio probatório o servidor estável que for nomeado para outro cargo público 

municipal. 
(     ) A reversão dará direito, para nova aposentadoria, à contagem de tempo em que o servidor esteve aposentado. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) V, F, V  E) V, V, F 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31 
Na última reunião do Brics, realizada na Índia, o tibetano Jampa Yeshi, de 26 anos, ateou fogo ao próprio corpo 
em mais um protesto de representantes desta minoria ética, pela independência do Tibete da 
A) China.  B) Índia.  C) Rússia.  D) Mongólia.  E) Grã-Bretanha. 

 
32 
Nas últimas semanas, os noticiários brasileiros destacam de forma acentuada a ligação de políticos, em 
especial, uma das principais vozes da oposição ao governo de Dilma Rousseff, o senador Demóstenes Torres 
(DEM/GO), com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, que concentra suas atividades no 
A) contrabando de animais silvestres.    D) lobby de multinacionais chinesas. 
B) crime organizado – PCC.     E) tráfico de drogas. 
C) jogo de bicho. 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 33 a 35. 
 

Umas das redes sociais mais populares do Brasil, possui um total de usuários ativos no planeta só superado – em 
termos de populações mundiais – pelos habitantes das duas nações mais populosas do mundo, dispondo de 
capacidade para crescer ainda mais. Criada por Mark Zuckerberg, foi tema de um filme de sucesso produzido em 
Hollywood nos últimos anos. 

 
33 
O texto se trata da rede social 
A) Facebook.  B) Linkedin.  C) MySpace.  D) Orkut.  E) Twitter. 

 
34 
As duas nações tratadas no enunciado são, respectivamente, 
A) Brasil e Austrália.      D) Estados Unidos e China. 
B) China e Índia.      E) Rússia e Estados Unidos. 
C) Índia e Brasil. 

 
35 
Mark Zuckerberg é cidadão da 
A) Alemanha.       D) Reino Unido. 
B) Estados Unidos da América.     E) Rússia. 
C) Finlândia. 
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36 
Uma unidade de conservação brasileira, que possui como objetivo preservar a natureza e abrigar pesquisas 
científicas, denomina-se 
A) Estação Ecológica.      D) Refúgio da Vida Silvestre. 
B) Monumento Natural.     E) Reserva Biológica. 
C) Parque Nacional. 

 
37 
“O filme Xingu, lançado em abril, conta a saga de Cláudio, Leonardo e Orlando, comerciantes e funcionários 
públicos paulistanos que, na década de 1940, se alistaram na Expedição Roncador-Xingu, lançada pelo governo 
federal com o objetivo de mapear essa região do território brasileiro. Eles tornaram-se responsáveis pelos 
primeiros relacionamentos mais profundos entre índios e homens brancos no Brasil pela criação do Parque 
Nacional do Xingu.” O texto trata dos 
A) bandeirantes paulistas.     D) fundadores do estado do Amazonas. 
B) inconfidentes de São Paulo.     E) patriotas de origem. 
C) irmãos Villas Boas. 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 38 a 40. 
 

“O conselheiro Sílvio Rocha, do Conselho Nacional de Justiça, determinou ao Tribunal de Justiça do Pará a 
abertura de investigação sobre a nomeação de Luciana Lopes Jatene, nora do governador Simão Jatene (PSDB), 
para cargo comissionado no gabinete do desembargador Cláudio Augusto Montalvão Neves... O CNJ recomendou 
ainda que os desembargadores que empregam parentes de membros do governo se abstenham de julgar causas 
de interesse da administração tucana.”         (Revista Istoé, edição 2211, 28 de março de 2012) 

 
38 
De maneira específica, que tipo de prática ilícita, de forma cruzada, está sob suspeita no fato relatado? 
A) Abuso de poder.      D) Nepotismo.   
B) Corrupção pública.      E) Peculato. 
C) Lobby.   

 
39 
Assim como o Pará, são estados também governados pelo mesmo partido 
A) Alagoas, Minas Gerais e São Paulo.     
B) Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.   
C) Bahia, Goiás e Pernambuco. 
D) Distrito Federal, Paraná e Tocantins. 
E) Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. 

 
40 
Sobre o estado-origem do fato apresentado no texto, analise. 
I. É dominado por latifúndios, possui diversas disputas por terra. 
II. É o maior estado do Brasil em extensão territorial. 
III. Está localizado na região norte do Brasil, na Amazônia Legal. 
IV. Possui um dos mais baixos índices de desmatamento no Brasil. 
Sobre o Pará estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, III   D) II, IV   E) I, IV 
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INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

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.
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. 
Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
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).
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.
O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, 
médio magistério ou normal superior, médio técnico, médio e fundamental completo, e de 30 (trinta) 
questões para os cargos de nível fundamental incompleto. Leia-o atentamente.
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única 
resposta correta. 
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. 
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.
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, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
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.

- 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 de Concurso Público nº. 
001/2012, 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 contar do dia subsequente ao da publicação, 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 com o fornecimento de 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.


