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CCAARRGGOO::  AAJJUUDDAANNTTEE  GGEERRAALL  ((MMAASSCCUULLIINNOO//FFEEMMIINNIINNOO))  

 
Texto 

 

Finalmente tinha chegado o grande dia. Depois de quase dois anos de troca de correspondência – 

brincadeira de criança que acabara virando namoro postal, caso sério, quase compromisso –, eu ia conhecer 

pessoalmente a Érica. Saí de casa bem cedo com o melhor jeans e a mochila nas costas. A viagem não seria tão 

longa; apenas quatro horas de trem. A emoção é que era grande, maior do que o coração, maior que o medo do 

primeiro encontro... 
(A hora da verdade. In: Telles, Carlos Queiroz et al. Sete faces da primeira vez. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 1993. p. 13.) 

 

01 
De acordo com as ideias do texto, o primeiro encontro expressa a circunstância de 

A) um encontro de criança. 

B) uma longa viagem de trem. 

C) medo de um compromisso sério. 

D) uma emoção maior que o coração. 

E) troca de correspondência, virando um namoro postal. 

 

02 
Em “A viagem não seria tão longa;...”, o termo em destaque expressa ideia de 

A) lugar.        

B) dúvida.        

C) tempo. 

D) afirmação. 

E) intensidade. 

 

03 
Na oração “Finalmente tinha chegado o grande dia.”, a palavra destacada apresenta como significado correto 

A) sólido.        

B) extenso.        

C) importante. 

D) intenso; animoso. 

E) desenvolvido; duradouro. 

 

04 
De acordo com o texto, é correto afirmar que 

A) a viagem de trem seria muito longa. 

B) o primeiro encontro é como uma brincadeira de criança. 

C) conhecer pessoalmente Érica seria uma troca de carinho. 

D) as trocas de correspondência acabaram virando um namoro postal. 

E) o namoro postal é emocionante, porém não significa compromisso. 

 

05 
No trecho “Depois de quase dois anos de troca de correspondência – brincadeira de criança que acabara 

virando namoro postal, caso sério, quase compromisso –, eu ia conhecer pessoalmente a Érica.”, o duplo 

travessão foi utilizado para  

A) marcar ênfase. 

B) indicar maior pausa. 

C) assinalar citações e neologismos. 

D) indicar mudança de interlocutor no diálogo. 

E) isolar e salientar frase em contexto específico. 
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06 
Em “Saí de casa bem cedo com o melhor jeans e a mochila nas costas.”, a palavra destacada apresenta como 
significado contrário 
A) pior.    
B) pouco.   
C) menos.   
D) pequeno.   
E) tampouco. 

 
07 
Assinale a única palavra que se encontra no aumentativo. 
A) Tão.    
B) Não.    
C) Amigão. 
D) Emoção.   
E) Coração.   

 
08 
São palavras transcritas do texto que se encontram no feminino, EXCETO: 
A) Casa.   
B) Medo.   
C) Viagem.   
D) Mochila.   
E) Correspondência. 

 
09 
Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia. 
A) O amor é onipresente. 
B) Namorado é a mais difícil das conquistas. 
C) O verdadeiro amor acontece por enpatia.  
D) O amor comeu minha paz e minha guerra. 
E) O contentamento descontente denomina-se amor. 

 
10 
A acentuação das palavras está corretamente justificada em, EXCETO: 
A) Érica – proparoxítona. 
B) Já – monossílaba tônica. 
C) Saí – paroxítona terminada em “i”. 
D) Ninguém – oxítona terminada em “em”. 
E) Sério – paroxítona terminada em ditongo. 
 

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 
11 
Rogério, Rodrigo e Ronaldo são irmãos e têm seus pesos e alturas indicados a seguir: 

 Rogério: 73 kg e 1,75 m; 

 Rodrigo: 77 kg e 1,76 m; 

 Ronaldo: 74 kg e 1,74 m. 
De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que 
A) Rogério é o mais alto e Rodrigo é o mais magro. 
B) Rodrigo é o mais alto e Rogério é o mais magro. 
C) Rodrigo é o mais alto e Ronaldo é o mais magro. 
D) Ronaldo é o mais baixo e Rogério é o mais gordo. 
E) Ronaldo é o mais baixo e Rodrigo é o mais gordo. 
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12 
Qual das figuras apresentadas é diferente das demais? 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

 
13 
Observe os preços de 4 produtos vendidos na lanchonete Super Sabor. 
 

  
      

R$4,50 R$6,50 R$2,50 R$2,00 
 

O produto mais caro e o mais barato são, respectivamente, 
A) o sorvete e o picolé. 
B) o sanduíche e o picolé. 
C) o picolé e o refrigerante. 
D) o refrigerante e o sorvete. 
E) o sanduíche e o refrigerante.  

 
14 
A primeira quinta-feira de um certo ano caiu no dia 7. Sabe-se que o aniversário de Patrícia é dia 2 de janeiro. 
Então, no referido ano, ela comemorou o aniversário num(a) 
A) sábado.                
B) domingo.            
C) terça-feira.               
D) sexta-feira.           
E) segunda-feira.                  
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15 
Alexandre trabalha em uma loja de calçados e tem a tarefa de guardar os seguintes tênis, de forma que fiquem 
um par em cada caixa. 
 

 
 
O número de caixas que ele precisa é 
A) 8. 
B) 9.                             
C) 10.                         
D) 12.                              
E) 18.                               

 
16 
Observe o desenho de uma casa.  

 
Para dividir esse desenho em duas regiões simétricas deve-se traçar uma reta que passe pelas letras 
A) E e B.                          
B) D e B.                      
C) F e A.                      
D) C e E.                           
E) A e D. 

 
17 
As figuras representam caixas com maçãs. Uma pessoa deseja escolher 2 caixas que totalizem 16 maçãs.  
 

    
Caixa A Caixa B Caixa C Caixa D 

 

As caixas a serem escolhidas devem ser 
A) A e B.                            
B) A e D.                          
C) C e D.                              
D) B e C.             
E) C e A. 
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18 
A figura representa a placa de um automóvel. Se a soma de todos os algarismos dessa placa é igual a 19, então 
o algarismo que substitui o espaço em branco é  
A) 4. 
B) 5.                                    
C) 6.                             
D) 7.                          
E) 8.                                

 
19 
Cristiano pediu uma pizza pelo telefone às 21 horas e 40 minutos. Sabe-se que Cristiano recebeu a pizza às 22 
horas e 30 minutos. Então, ele ficou esperando pela entrega por 
A) 20 minutos.        
B) 30 minutos.                
C) 40 minutos.          
D) 50 minutos.               
E) 70 minutos.          

 
20 
Carlos realizou várias tarefas numa mesma tarde. Primeiro, foi buscar um par de óculos que havia comprado. 
Em seguida, assistiu a um filme. Depois, fez um lanche. A ordem correta dos lugares em que Carlos esteve 
nessa tarde foi  
A) ótica, lanchonete e cinema.      
B) cinema, ótica e lanchonete.      
C) lanchonete, cinema e ótica. 
D) ótica, cinema e lanchonete. 
E) cinema, lanchonete e ótica. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 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,  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,  agenda  eletrônica,  notebook, 
palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio digital, etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar. 

4. 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). 

5. 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. 

6. O Caderno de Provas consta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha. Leia‐o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do  tipo múltipla escolha, com 05  (cinco) alternativas  (A a E) e uma 
única resposta correta.  

8. 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.  

9. 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 provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização. Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão obrigatoriamente entregar ao fiscal de 
aplicação o Caderno de Provas que será utilizado para a correção de sua prova. O candidato que descumprir a 
regra de entrega de tal documento será ELIMINADO do certame 

11. 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 Processo  Seletivo 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 preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 
site www.idecan.org.br, às 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita. 

‐ 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 à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no 
link correlato ao Processo Seletivo no site www.idecan.org.br. 

‐ A  interposição de recursos poderá ser feita somente 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 site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br





