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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.  
 

01 – M 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAGGGEEENNNTTTEEE   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO   
 

TEXTO:       Amigos 
Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta 

necessidade que tenho deles. 
A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos, 

enquanto o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade. 
E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivesse morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se 

morressem todos os meus amigos! Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha 
vida depende de suas existências... 

Alguns deles não procuro, basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela 
vida. 

Mas, porque não os procuro com assiduidade, não posso lhes dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar. 
Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. 

Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro, embora não declare e não os procure. E às vezes, quando os 
procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, 
porque eles fazem parte do mundo que eu, tremulamente, construí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. 

Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos eles morrerem, eu desabafo! 
Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, porque essa minha prece é, em 

síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. 
Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me 

alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer... 
Se alguma coisa me consome e me envelhece é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado, 

morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos e, principalmente, os que só 
desconfiam ou talvez nunca vão saber que são meus amigos! 

A gente faz amigos, reconhece-os.                                                                                                     (Vinícius de Moraes /1913 – 1980) 
 

01) De acordo com o texto, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) A amizade não admite a rivalidade, pois tem intrínseco o ciúme. 
B) Os amigos do autor fazem parte do seu mundo e se tornaram alicerces do seu encanto pela vida. 
C) As preces do autor pela vida de seus amigos é fruto de egoísmo, visando apenas ao seu bem-estar. 
D) A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor. 
E) O autor enlouqueceria caso morressem todos os seus amigos. 

 

02) O autor do texto, Vinícius de Moraes, expressa algumas de suas características, quando relata sobre a 
importância de se ter amigos. São caracteres do autor apresentados no texto, EXCETO: 
A) Seus amigos são indispensáveis no seu equilíbrio vital. 
B) Tem necessidade de amigos. 
C) Sua vida é dependente da existência de seus amigos. 
D) Adora seus amigos e se sente bem ao declarar seu amor por eles. 
E) Muitas vezes, mergulha seus pensamentos sobre alguns deles. 

 

03) “Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida.” Assinale a alternativa que possui o mesmo 
significado da palavra sublinhada anteriormente: 
A) enlouquece B) estimula  C) alegra  D) entristece  E) amedronta 

 

04) Em “Muitos deles estão lendo esta crônica...” a palavra destacada é acentuada pelo mesmo motivo que: 
A) ciúme  B) incluídos  C) indispensáveis D) lágrima  E) é 

 

05) Em “Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos,” a palavra destacada exprime ideia de: 
A) condição B) tempo  C) causa  D) concessão  E) adição 

 

06) Assinale abaixo, a relação INCORRETA de acordo com o texto apresentado: 
A) intrínseco (2°§) : intromissão    D) rivalidade (2°§) : competição 
B) sagrada (5°§): venerável     E) furiosa (10°§) : impetuosa 
C) compartilhando (9°§) : participação 

 

07) “... o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade.” A vírgula, neste trecho destacado, é empregada 
pelo seguinte motivo: 
A) Aposto intercalado.      D) Oração intercalada. 
B) Oração subordinada adverbial.     E) Marcar a omissão de uma palavra. 
C) Marcar o vocativo. 

 



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

AGENTE ADMINISTRATIVO 
   www.idecan.org.br                     atendimento@idecan.org.br - 3 -

08) Assinale a alternativa abaixo que NÃO está de acordo com a norma culta da língua: 
A) Faltam cinco minutos para começar a aula.  D) Esclareceram-se as dúvidas. 
B) Haviam muitas flores no jardim.    E) Isso são verdadeiros absurdos. 
C) Já estou a par do caso. 

 

09) “Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro.” O trecho destacado encontra-se no seguinte tempo e modo 
verbal: 
A) Futuro simples do subjuntivo.    D) Imperativo afirmativo. 
B) Pretérito imperfeito do indicativo.   E) Futuro do presente do indicativo. 
C) Presente do subjuntivo. 

 

10) Em “E às vezes, quando os procuro...” (6º§) o termo destacado faz referência às(aos): 
A) existências B) amores  C) amigos  D) preces  E) afetos 

   

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
 

11) Os perímetros de 3 quadrados formam uma p.g. crescente, cuja razão é igual a 3. Se a diferença entre as áreas 
dos 2 menores quadrados é 72m2, qual a medida do lado do maior quadrado? 
A) 23m  B) 24m   C) 26m   D) 27m   E) 29m 

 

12) Qual é o número de soluções inteiras da inequação: 0)7x2(log)5x(log 2,02,0 ≥+−+− ? 
A) 4  B) 5   C) 6   D) 7   E) 8 

 

13) Seja a função f: IRIR →  definida por f(x) = 3x + m, sendo IRm∈ . Assinale o valor de f(5), sabendo-se que 

3
m)4(f 1 =− : 

A) 2  B) 9   C) 13   D) 17   E) 19 
 

14) Dados os conjuntos M = {7,  9, 12}; N = {6, 8, 12}; P = {6, 7, 8, 9, 12} e Q = {7, 8, 9}. Marque a alternativa 
correta: 
A) P ⊂  M       D) M IN = P – Q 
B) (M Q) UN = P     E) M I P = Q I

C) (M N) UQ = P I
 

15) Qual da funções apresenta como vértice um ponto, cujas coordenadas são positivas? 
A) f(x) = – x2 + 4x – 3     D) f(x) = x2 – 2x – 3 
B) f(x) = – x2 + 2x – 2     E) f(x) = x2 – 4x + 3 
C) f(x) = 9x2 + 6x + 1 

 

16) Seja a função f(x) = – 3x + 4. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira? 
A) para x > 0 temos f(x) > 4    D) para x < 0 temos f(x) > 4 

B) para x > 
3
4 temos f(x) > 0    E) para x = 0 temos f(x) = 1 

C) para x < 
3
4 temos f(x) < 4 

 

17) Se log 16 = m, então log 50 é igual a: 

A) 2 + 
4
m   B) 4m – 2  C) 2 – 

4
m   D) m2 – 2m  E) 2m – 4  

 

18) Seja a função f(x) = a + b cos x com f(0) = 1 e 3
2

3f =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π . Qual é o valor de a.b? 

A) – 4  B) 8   C) – 6   D) 3   E) 9 
 

19) Sendo logx = 5 logy e 4 logx = 5 logz, simplificando a expressão ,
z

y . xlog 3 obtém-se: 

A) 
5

xlog3   B) 
15

xlog2   C) 
3

xlog5   D) 
15

xlog4   E) 
9

xlog4  
 

20) Sejam as funções f(x) = x + 2 e g(x) = x2 – 4. Então, g(f(x)) – f(g(x)) = 0 se: 

A) x = 
2
3

−   B) x = 
2
1

−   C) x = 
4
1

−   D) x = 
4
3

−   E) x = 
3
2

−  
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CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
 

21) Sobre os Princípios Orçamentários, analise: 
I. O Princípio do Equilíbrio estabelece que os orçamentos de todos os órgãos autônomos que constituem o setor 

público devem se fundamentar em uma única política orçamentária. 
II. O Princípio da Exclusividade estabelece que deverão ser incluídos no orçamento, exclusivamente, assuntos que 

lhe sejam pertinentes. 
III. O Princípio da Clareza estabelece que o orçamento deverá manter o equilíbrio, do ponto de vista financeiro, entre 

os valores de receita e despesa. 
IV. O Princípio da Anualidade estabelece que deverão ser utilizados, convencionalmente, o critério de um ano para o 

período orçamentário, por apresentar vantagem de ser o adotado pela maioria das empresas particulares. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III  B) I, II, IV  C) I, III, IV  D) II, III  E) II, IV 

 

22) Relacione as colunas abaixo: 
 

1. Despesas Correntes. 
2. Despesas de Capital. 
 

(     ) Despesas com o pagamento de juros. 
(     ) Despesas das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salários.   
(     ) Despesas com o planejamento e a execução de obras.  
(     ) Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização.   
(     ) Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do valor da dívida principal.    
(     ) Despesas com a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público. 
 

A sequência está correta em: 
A) 1, 2, 1, 2, 1, 2      D) 2, 2, 1, 1, 2, 2  
B) 2, 1, 1, 1, 1, 2      E) 2, 2, 2, 1, 1, 1 
C) 1, 1, 2, 2, 2, 1  

 

23) Segundo a Lei nº 4.320/64, “é o ato emanado de autoridade competente (chefe do executivo ou outros, por 
delegação de competência), que cria para o estado, obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição. Em termos contábeis, não cria obrigação (passivo), e sim ratifica a garantia ao fornecedor de 
pagamento.” Esse conceito se refere a: 
A) Empenho.     D) Despesas especiais. 
B) Liquidação.     E) Créditos extraordinários. 
C) Pagamento. 

 

24) Considera-se como despesa extra-orçamentária: 
A) Pagamento de encargos sociais.    D) Despesas de amortização da dívida. 
B) Devoluções de cauções e depósitos.   E) Pagamento de juros. 
C) Despesas com serviços de terceiros. 

 

25) Sobre o conceito de contabilidade pública, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) São estágios da receita pública: Previsão, Arrecadação e Recolhimento. 
B) A receita pública é definida como os recursos auferidos na gestão, que serão computados na apuração do resultado 

financeiro e econômico do exercício. 
C) Pertencem ao exercício financeiro as despesas nele efetuadas. Utiliza-se o chamado Regime Misto na 

Administração Pública, ou seja, Regime de Caixa para as despesas e de Competência para as receitas. 
D) As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, agropecuárias, 

industriais, de serviços, de transferência e outras. 
E) A destinação de Receita Pública, para fins de aplicação é dividida em ordinária e vinculada. 

 

26) A Lei de Orçamentos Anuais viabiliza a concretização das situações planejadas no Plano Plurianual e as 
transforma em realidade, obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, a LOA (Lei dos Orçamentos 
Anuais) compreenderá:  
A) Orçamento fiscal, orçamento de disponibilidades financeiras e orçamento da seguridade social.  
B) Orçamento patrimonial, orçamento fiscal e orçamento das disponibilidades financeiras.  
C) Orçamento patrimonial, orçamento das dívidas públicas e orçamento de investimentos das empresas em que o 

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.  
D) Orçamento das disponibilidades financeiras, orçamento contingencial e orçamento das dívidas públicas.  
E) Orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto e orçamento da seguridade social. 
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27) “Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação.” O conceito se refere à seguinte modalidade de licitação:  
A) Concorrência.     D) Concurso. 
B) Tomada de Preços.     E) Convite. 
C) Leilão. 

 

28) O empenho de despesa cujo montante NÃO se possa determinar: 
A) Não poderá ser realizado. 
B) Será realizado sem estabelecer o valor. 
C) Será feito por estimativa. 
D) Será realizado com atribuição de um limite máximo. 
E) Será feito considerando o valor real da despesa. 

 

29) A Lei Orgânica do município de São Geraldo determina um percentual dos empregos e cargos a pessoas 
portadoras de deficiência. Este percentual NÃO deverá ser inferior à: 
A) 0,5% B) 1%  C) 2%   D) 3%   E) 4% 

 

30) Sobre concurso público, conforme o disposto na Lei Orgânica do município de São Geraldo, é correto afirmar: 
A) Não poderão ser realizados antes de decorridos trinta dias do encerramento das inscrições. 
B) As inscrições deverão estar abertas por pelo menos cinco dias. 
C) O concurso não deverá ser prorrogado em hipótese alguma. 
D) O preenchimento de vagas não se dará através de concurso público e sim por designação. 
E) Todas as entidades públicas estão dispensadas de realizar concursos para preenchimentos de cargos. 

   

CONHECIMENTOS   GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS   
 

31) Após 30 anos de vigência da Lei de Anistia, o Supremo Tribunal Federal (STF), está para decidir sobre uma 
ação que pede o fim da anistia para torturadores e autoridades que, de alguma forma, cometeram ou 
participaram de crimes contra os direitos humanos ao longo dos governos militares. Quando foi editada, a lei 
selou formalmente a paz, concedendo perdão amplo às vítimas e aos agentes da ditadura. Tal lei foi sancionada 
no governo militar de: 
A) Marechal Hermes da Fonseca.    D) Marechal Deodoro da Fonseca. 
B) General Eurico Gaspar Dutra.    E) General Costa e Silva. 
C) General João Batista Figueiredo. 

 

32) O número de brasileiros abaixo da linha da miséria diminuiu 15,2%, entre 2005 e 2006. Os dados são do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.  Todos os fatores abaixo são apontados como 
responsáveis pela redução da pobreza naquele período, EXCETO: 
A) Aumento sensível de emprego e renda. 
B) Organização e distribuição equitativa de terras e renda às populações carentes pelo Governo Federal. 
C) Existência de programas sociais, tais como Bolsa-Família. 
D) Maior acesso, mesmo que ainda limitado, da população à educação.  
E) Aumento do salário mínimo. 

 

33) Segundo a lei antifumo do Estado de São Paulo, que proíbe fumar em lugares fechados de uso coletivo, só se 
pode saciar a dependência de nicotina em locais abertos. O exemplo paulista propagou-se. As assembleias 
legislativas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais apressaram-se em aprovar também suas leis antifumo. Há, é 
claro, divergências de uma lei para outra, variações entre os estados, mas todas têm um propósito emergencial. 
Assinale-o: 
A) Eliminar a possibilidade de menores se aliciarem no vício do fumo. 
B) Exterminar a propaganda de cigarros das novelas e comerciais de televisão. 
C) Impedir que os cigarros sejam comercializados livremente. 
D) Banir a fumaça do tabaco, principalmente dos ambientes fechados. 
E) Garantir a limpeza das ruas, predominantemente sujas com tocos de cigarro. 

 

34) “Um parecer do Conselho Nacional de Educação, ainda não homologado pelo MEC, que interpreta a matrícula 
de alunos com deficiências em escolas comuns reascendeu no Brasil, a polêmica sobre os limites da inserção 
escolar, opondo entidades de defesa de pessoas com deficiência.”                             (Informativo APAE – agosto de 2009) 

 

“A aldeia Kamayurá localiza-se no Alto Xingu, no estado do Mato Grosso. Alguns jovens desse povo participaram 
do Projeto de Formação de Professores promovido pelo Instituto Socioambiental, passando a gerir escolas com 
currículo diferenciado. Nessa escola, procura-se preservar a língua e a cultura do povo, mas também a insersão 
social.”                                                                                                (Dimenstein Gilberto. Dez lições para um Brasil cidadão) 
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Analisando os textos, pode-se afirmar que ambos versam prioritariamente sobre a chamada: 
A) Inclusão social.      D) Psicologia do oprimido. 
B) Educação solidária.     E) Bolsa Escola. 
C) Etnografia. 

 

35) A NASA (Agência Espacial Americana), anunciou no dia 14 de agosto de 2009, a conclusão da primeira versão 
do Ares-1, o foguete que levará ao espaço os novos veículos tripulados americanos, substitutos do ônibus 
espacial. Passados quarenta anos, desde que o homem esteve no nosso satélite natural pela primeira vez, 
China, Índia, Rússia e Estados Unidos iniciaram uma corrida para ver quem chegaria lá – na lua. Na década 
de 1960, o primeiro país a realizar a façanha de ter um representante seu, na lua, foi: 
A) Tchecoslováquia.     D) Rússia. 
B) URSS.       E) França. 
C) EUA. 

   

CONHECIMENTOS LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS    

  

36) Sobre a história do município de São Geraldo, analise: 
I. A vasta região cercada por serras, entre elas, a Serra de São Geraldo, era denominada de Presídio e o município, de 

Várzea do Presídio, até a chegada da estrada de ferro. 
II. Em 1943, iniciou um movimento para a emancipação de São Geraldo, liderado pelo médico Dr. Oswaldo de 

Oliveira Duarte. 
III. Em 27 de março de 1949, foi instalada a primeira Câmara de Vereadores, dando posse ao primeiro prefeito 

municipal, Sr. João Vicente Ferreira Filho. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III  B) I   C) I, II   D) II   E) I, II, III 

 

37) A economia do município de São Geraldo encontra-se centrada em, EXCETO: 
A) Laticínios.       D) Criação de gado de corte. 
B) Indústria de móveis.      E) Fábricas de refrigerantes e cervejas.  
C) Extração mineral. 

 

38) Sobre a Igreja Matriz de São Sebastião de São Geraldo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     ) Suas reformas contribuiram para a conservação de seu estilo e aparência até os dias atuais. 
(     ) Encontra-se localizada na Praça Raul Soares, no centro do município de São Geraldo. 
(     ) Em 1903, construiu-se uma igreja de maiores proporções, que ficou pronta em 1927. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) V, V, V  D) F, F, V  E) V, F, V 

 

39) Sobre os pontos turísticos do município de São Geraldo, marque a alternativa INCORRETA: 
A) No Espaço de Acontecimentos Circuito Serras de Minas, estão localizados a Biblioteca Pública Municipal, o 

Centro Cultural Ferroviário e Municipal de São Geraldo, o Pavilhão Geraldo Victal e a Praça Dr. Oswaldo de 
Oliveira Duarte. 

B) A Cachoeira da Serra Verde, embora de pequeno porte, manifesta uma água cristalina. 
C) A Gruta Nossa Senhora Aparecida foi construída no local onde foi encontrada uma imagem de Nossa Senhora 

Aparecida. 
D) Do Mirante, próximo à rodovia BR – 120, na direção de Coimbra, tem-se uma bela visão. 
E) A Cachoeira Belas Águas, localizada na região denominada Itinga, tem grandes quedas d’água. 

 

40) São festas comemorativas e tradicionais no município de São Geraldo, EXCETO: 
A) O aniversário da cidade que é comemorado no dia 27 de março. 
B) A festa de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, com romaria e missa ao ar livre na Gruta de Nossa 

Senhora Aparecida. 
C) A festa de São Francisco, no mês de julho, com procissões e barraquinhas. 
D) A festa do Cavalo e do Gado Leiteiro, com torneio leiteiro e competições de rodeios. 
E) A Semana dos Trabalhadores, que é comemorada na primeira semana de maio, com ruas de lazer, serestas, 

palestras e sorteios de prêmios. 
 
   
   
   


