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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.  
 

02 – T 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAGGGEEENNNTTTEEE   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÁÁÁRRRIIIOOO   DDDEEE   PPPSSSFFF   
 

TEXTO:      A arte de ser feliz 
Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia 

um pequeno jardim quase seco. 
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com 

um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega: era uma espécie 
de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que 
caíam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que 
vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas 
brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de 
Vega. Às vezes um galo canta, às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me 
sinto completamente feliz. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não 
existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder 
vê-las assim.                (Cecília Meireles) 
 

01) Assinale a afirmativa INCORRETA acerca do texto “A arte de ser feliz”: 
A) Da janela, a autora avista crianças que vão para a escola. 
B) O pobre homem atirava gotas de água sobre as plantas para que o jardim não morresse. 
C) Na época da estiagem, a terra era esfarelada e o jardim parecia morto. 
D) Às vezes, o jasmineiro está em flor. 
E) Os gatos abrem e fecham os olhos devido ao grande silêncio. 

 

02) Através da janela, a autora traduz certas felicidades. São episódios que a autora consegue avistar, EXCETO: 
A) Nuvens expessas. 
B) Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. 
C) Plantas viçosas, perfumadas e coloridas com os raios de sol. 
D) Pardais que pulam pelo muro. 
E) Uma cidade que parecia ser feita de giz. 

 

03) “Outras vezes encontro nuvens espessas.” A palavra destacada anteriormente pode ser substituída sem 
alteração de sentido por: 
A) delicadas B) essenciais  C) delgadas  D) densas  E) finas 

 

04) “Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual.” No trecho anterior, os dois pontos (:) foram utilizados 
pelo seguinte motivo: 
A) Dar início a fala.      D) Marcar o vocativo. 
B) Separar itens de uma enumeração.   E) Indicar parte de uma citação omitida. 
C) Dar início ao esclarecimento de uma ideia anterior. 

 

05) “Mas, quando falo dessas pequenas felicidades...” O trecho anterior poderá ser reescrito sem alteração de 
sentido, da seguinte forma: 
A) Porém, quando falo dessas pequenas felicidades... D) Embora, quando falo dessas pequenas felicidades... 
B) Pois, quando falo dessas pequenas felicidades...  E) Logo que, quando falo dessas pequenas felicidades... 
C) Porque, quando falo dessas pequenas felicidades... 

 

06) O antônimo da expressão destacada encontra-se corretamente relacionado em: 
A) refletidas (3°§) : reproduzidas    D) aspersão (2°§) : absorção 
B) cumprindo (3°§) : desempenhando   E) perto (1°§) : próximo 
C) pequenas (4°§) : limitadas 

 

07) Encontra-se de acordo com a norma culta da língua a seguinte alternativa:  
A) Avisto gatos e pardal espertos.    D) Avisto gatos e pardal espertas. 
B) Avisto gatos e pardal esperto.    E) N.R.A. 
C) Avisto gatos e pardal esperta. 

 

08) “Era um época de estiagem...” A palavra destacada anteriormente recebe acentuação pelo mesmo motivo que: 
A) água  B) poética   C) só    D) está    E) caíam 

 

09) Assinale a alternativa em que a crase foi utilizada de modo INCORRETO: 
A) Às vezes encontro o jasmineiro em flor.   D) Estou disposto à trabalhar. 
B) Chegaram à noite.     E) Caminhavam às pressas. 
C) Assisti àquele filme. 
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10) Em “...era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse.” A palavra destacada denota a ideia 
de: 
A) Proporção. B) Condição.  C) Causa.  D) Tempo.  E) Finalidade. 

   

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
   

11) Três dados iguais foram empilhados, conforme indica a figura apresentada. O novo sólido formado é um: 

A) Cilindro. 

B) Cone. 

C) Cubo. 

D) Pirâmide. 

E) Prisma. 

12) Para fazer um litro de café, Letícia utilizou 4 colheres de açúcar. Ela deseja encher uma garrafa térmica com 
capacidade para 2,5 litros. Sendo assim, quantas colheres de açúcar ela utilizará? 
A) 8   B) 9   C) 10   D) 11   E) 12 

 

13) Cássio acessa a Internet duas vezes por dia, sempre em intervalos de 45 minutos por vez. Quanto tempo Cássio 
terá usado a rede de computadores em uma semana? 
A) 10 horas e 50 minutos.     D) 10 horas e 40 minutos. 
B) 10 horas e 30 minutos.     E) 10 horas e 15 minutos. 
C) 10 horas e 20 minutos. 

 

14) Três dúzias de laranjas foram colocadas em 8 sacolas, algumas contendo 4 laranjas e outras, 6. Sabe-se que 
mais de duas sacolas contêm 6 laranjas. Quantas sacolas com 4 laranjas foram utilizadas? 
A) 2    B) 3   C) 4   D) 5   E) 6 

 

15) Otávio é 8cm mais alto que Paulo, e Paulo é 12cm mais baixo que Carlos. Sabe-se que Otávio tem 1,82m. 
Assinale abaixo a altura de Carlos: 
A) 1,78m  B) 1,80m  C) 1,84m  D) 1,86m  E) 1,88m 

 

16) Uma torneira pode encher em 5 minutos, metade da capacidade de um recipiente, despejando 1 litro a cada 20 
segundos. Qual a capacidade desse recipiente? 
A) 20 litros. B) 25 litros.  C) 28 litros.  D) 30 litros.  E) 32 litros. 

 

17) João economiza 2 décimos de seu salário por mês. Durante 2 anos e 1 mês João terá economizado: 
A) 3 salários. B) 3,5 salários.  C) 4 salários.  D) 4,5 salários.  E) 5 salários. 

 

18) Num varal há 4 toalhas, 6 lençóis e 8 camisas. Se cada toalha foi presa por 3 pregadores, cada lençol por 4 e 
cada camisa por 2, quantos pregadores foram utilizados? 
A) 56  B) 52   C) 50   D) 54   E) 48 

 

19) Marque a afirmativa correta: 
A) O cubo é formado por faces triangulares.   D) O retângulo apresenta quatro lados iguais. 
B) O quadrado apresenta dois pares de lados diferentes. E) O triângulo é uma figura geométrica plana. 
C) A circunferência é uma figura geométrica espacial. 

 

20) Luciano e Juliana estão parados em 2 pontos distintos de uma escada de 56 degraus. Juliana já subiu 3/8 dos 
degraus dessa escada e Luciano subiu 2/3 dos degraus que Juliana subiu. Quantos degraus Luciano deverá 
subir para alcançar Juliana? 
A) 6  B) 7   C) 8   D) 9   E) 10 

   

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS ES ESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
   

21) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Para conhecer as condições de vida das famílias que irá acompanhar, o Agente Comunitário de Saúde precisa 

cadastrar todas as famílias. 
(     ) Sempre que acontecer um nascimento, morte ou alguma mudança na família cadastrada, o Agente Comunitário 

de Saúde deverá anotar na ficha de cadastramento. 
(     ) A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes do Agente Comunitário de Saúde e é através dela que 

será realizado o cadastramento e o acompanhamento das famílias. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, F, V  C) V, V, F  D) F, V, F  E) V, V, V 
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22) Sobre as atividades realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde, considere: 
I. Analisa com a equipe de saúde as necessidades da sua comunidade, participando do diagnóstico de saúde da 

comunidade. 
II. Estimula a educação e a participação comunitária. 

III. Faz o mapeamento da sua área de trabalho. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II  B) I, II   C) II, III  D) III   E) I, II, III 

 

23) São atividades que o Agente Comunitário de Saúde realiza com gestantes e crianças, EXCETO: 
A) Estimula o aleitamento materno. 
B) Incentiva a vacinação das crianças. 
C) Encaminha as gestantes de sua área de trabalho à Unidade de Saúde para fazer o pré-natal. 
D) Identifica e cadastra todas as gestantes da sua área de trabalho, preenchendo a Ficha D do cadastramento. 
E) Orienta as gestantes sobre a importância do pré-natal. 

 

24) Através da visita domiciliar, é possível: 
I. Saber quais são os principais problemas de saúde das pessoas. 

II. Descobrir quais são as condições de moradia, de trabalho, os hábitos, as crenças, os costumes e os valores. 
III. Ensinar às pessoas, práticas simples de saúde e a seguirem a prescrição correta no uso de remédios. 

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

 

25) São situações de risco em uma comunidade, EXCETO: 
A) Criança desnutrida.      D) Recém-nascido sendo amamentado no peito. 
B) Gestante com problemas de saúde.    E) Crianças com doenças graves. 
C) Recém-nascido com menos de 2 quilos e meio. 

 

26) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade são princípios que formam a base do 

Sistema Único de Saúde. 
(     ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

(     ) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é fazer com que as pessoas possam contar com amplo acesso aos 
serviços de saúde, sempre que haja necessidade de atendimento. 

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

 

27) Sobre os indicadores de saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
A) Os indicadores de saúde são fatos ou acontecimentos importantes, que nos dão ideia do nível de saúde de uma 

comunidade. 
B) Os indicadores que podem ser medidos facilitam comparações e registros e parecem mais precisos. 
C) Quando se usa somente os indicadores mensuráveis, corre-se o risco de dar pouca importância aos fatores 

humanos que são difíceis ou mesmo impossíveis de medir. 
D) Ao avaliar as atividades comunitárias, é importante que o Agente Comunitário de Saúde observe os indicadores 

humanos, mais difíceis de medir, além dos indicadores-padrão mensuráveis. 
E) Famílias com água encanada e óbitos de crianças abaixo de cinco anos são indicadores mensuráveis de bem-estar 

comunitário, difíceis de medir. 
 

28) É dever do Agente Comunitário de Saúde, orientar sobre: 
A) Os cuidados com o lixo. 
B) Os cuidados com a higiene do corpo e com o preparo dos alimentos. 
C) As campanhas de vacinação. 
D) Os cuidados com a água de beber. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

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. 
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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   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS   
   

31) A história vem mostrando que os países que saem na frente no desenvolvimento de tecnologias de base e busca 
de novas formas de energia, têm mais chance de se tornarem potências econômicas. O Brasil é um dos 
primeiros lugares em uso de energias limpas. Entende-se por energia limpa: 
A) Baseadas apenas no uso da água. 
B) Produzidas por geradores eólicos. 
C) Derivadas de fontes naturais, como a lenha e o carvão vegetal e mineral. 
D) Poluem menos e fazem menos mal ao clima e à saúde humana.  
E) Garantem sua renovação e reposição com a ajuda da tecnologia moderna. 

 

32) Associações de pais, estudantes, professores, universidades e donos de escolas da Venezuela protestam contra a 
aprovação de uma lei, que transforma as escolas do país em centros comunitários supervisionados por líderes 
chavistas locais e ameaça direcionar o currículo das universidades, acabando com a autonomia do ensino 
superior. A “Lei Orgânica da Educação” como é chamada, fundamenta-se principalmente na doutrina: 
A) Do destino manifesto.     D) Monroe. 
B) Do Pan-americanismo.     E) Do “Big Stick”. 
C) Bolivariana. 

 

33) O prêmio Nobel da Paz falou sobre o aquecimento global em resposta aos leitores de ÉPOCA: “O cingalês 
Mohan Munasinghe atua há mais de 30 anos como consultor na área de desenvolvimento sustentável e, no ano 
passado, recebeu, como vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o 
Prêmio Nobel da Paz. Ao lado do ex-vice-presidente americano Al Gore, o órgão que reúne cientistas e 
representantes de vários países, é responsável por alertar sobre os riscos do aquecimento global. Para ele, como a 
Amazônia brasileira presta um serviço a todos os cidadãos do mundo, é adequado que outros países contribuam 
para sua preservação.”                                                                                                                 (Revista Época.globo.com)  
 

Como principal causa para o aquecimento global podemos apontar: 
A) Deslocamento das geleiras. 
B) Mudanças nas estações chuvosas de diversas regiões do globo. 
C) Efeito estufa: gases que retém no planeta, parte do calor recebido do sol. 
D) Utilização de agrotóxicos e transgênicos na produção agrícola. 
E) Fatores externos provocados pela proximidade de outros planetas na órbita terrestre. 

 

34) “Dados da OMS apontam que pelo menos 100 mil mulheres, de 15 anos ou mais, são assassinadas por ano no 
mundo. Cerca de 25% da população feminina mundial foi, ou será vítima de violência ao menos uma vez na 
vida.”                                                                                                                                     (Revista Galileu, agosto de 2009)  
 

A violência doméstica que pode ser física, psicológica, sexual ou patrimonial é muito comum. A lei, que surgiu 
para ajudar a combater tal situação no Brasil, em vigor desde 2006, é conhecida como: 
A) Lei contra a violência doméstica.   D) Estatuto da mulher e da adolescente. 
B) Lei de pequenas causas.     E) Lei Maria da Penha. 
C) Lei Alves Branco. 

 

35) “Não desejo a Europa, o bulevar, os brilhos de uma posição... desejo o sertão, a picada malgrada e a vida afanosa 
e triste do pioneiro.” Numa época em que todos deliravam por Paris, o autor de “Os sertões”, nascido em 1866 
e falecido em 1909, nutria outros ideais. O autor, cujo centenário de morte foi comemorado no ano de 2009, é: 
A) Euclides da Cunha.     D) Machado de Assis. 
B) Joaquim Nabuco.     E) Graciliano Ramos. 
C) Carlos Drummond de Andrade. 

   

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
   


