
 
 

      MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   NNNOOOVVVAAA   EEERRRAAA      
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   MMMIIINNNAAASSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   

  

EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  NNºº..  000011//22001100  
  

 
  

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 do Cartão 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 objetivas 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 receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, 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.  
 

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 03 (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 de Concurso Público  
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 do dia subsequente ao 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. 
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CCAARRGGOO::  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  GGEERRAAIISS  
 
TEXTO:     O caminho do medo 
 

O medo é uma preparação para o desconhecido e evapora quando a situação se torna conhecida. Quando o medo o 
incomoda, enfrente-o. Não adianta fugir todas as vezes que ele aparece. Se seu problema é com altura, experimente 
começar subindo alguns degraus e vá aumentando à medida que você for ficando mais seguro. 

Outra dica é tentar se concentrar em alguma outra coisa que desvie a atenção da origem do medo. 
(Fragmento, livro Porta Aberta – FTD) 

 
01) O texto tem como assunto principal: 

A) Caminho. B) Altura.  C) Medo.  D) Degrau.  E) Dica. 
 
02) Considerando o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Quando o medo o incomoda, enfrente-o. 
(     ) Quando o medo o incomoda, experimente começar subindo alguns degraus e vá aumentando à medida que for 

ficando mais seguro. 
(     ) Quando o medo o incomoda, concentre-se em alguma outra coisa. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) F, V, V  C) V, V, F  D) V, V, V  E) V, F, V 

 
03) No trecho “... e evapora quando a situação se torna conhecida.”, a  palavra destacada apresenta como sinônimo: 

A) Acentua. B) Desaparece.  C) Aumenta.  D) Cresce.  E) Acrescenta. 
 
04) Marque a palavra que se encontra no masculino: 

A) Dica.  B) Medo.  C) Coisa.  D) Medida.  E) Situação. 
 
05) Assinale a palavra que se encontra no aumentativo: 

A) Preparação. B) Problemão.  C) Situação.  D) Atenção.  E) Não. 
 
06) As palavras vezes e alguns que aparecem no texto, se encontram no: 

A) Singular. B) Plural.  C) Aumentativo. D) Diminutivo.  E) Comparativo. 
 
07) Marque a frase escrita de forma INCORRETA: 

A) Deve-se enfrentar o medo.    D) O problema é com a altura. 
B) Tente se encontrar.     E) Outra dica é tentar se conscentrar. 
C) Enfrente-o. 

 
08) Marque a palavra escrita de forma INCORRETA: 

A) Carro.       D) Erro. 
B) Barro.       E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Cantarram.     

 
09) Complete as palavras usando ch e marque a que ficou escrita INCORRETAMENTE: 

A) pe___incha B) quei___a  C) bi___o  D) Ca___aça  E) fle___a 
 
10) Considerando as frases as seguir, marque a que apresenta a pontuação correta: 

A) É tarde, vamos, recomeçar.    D) Vá, ande bem, devagar. 
B) O sol está lindo?!...     E) Por favor, não olhe para cima? 
C) Por que você não sobe a escada? 

  
MATEMÁTICAMATEMÁTICA  

  
11) Das adições que podem ser efetuadas a seguir, identifique a que o total é igual a 366: 

A) 135 + 423 B) 204 + 162  C) 320 + 145  D) 521 + 152  E) 650 + 108 
 
12) Marli tem duas jarras e quer colocar 36 flores em partes iguais. Dessa forma, cada jarra ficará com quantas 

flores? 
A) 15  B) 16   C) 17   D) 18   E) 19 
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13) Maria Alice tinha 30 bombons e repartiu igualmente entre seus filhos, sendo que cada um ganhou 5 bombons. 
Quantos filhos tem Maria Alice? 
A) 6   B) 5    C) 4    D) 3    E) 2  

 
14) No sistema de medidas usa-se o metro. Nas informações a seguir, marque a INCORRETA: 

A) A fita métrica é usada pela costureira. 
B) A régua métrica é usada para marcar textos em livros. 
C) A trena é usada para medir grandes comprimentos. 
D) O metro articulado é usado por pedreiros e marceneiros. 
E) O metro do comerciante é usado para medir tecidos. 

 
15) Ana foi ao supermercado e comprou 5 dúzias de laranjas e uma dúzia e meia de bananas. Quantas frutas Ana 

comprou? 
A) 65  B) 70   C) 75   D) 78   E) 80 

 
16) Marque a seguir o número que antecede o número 997: 

A) 998  B) 999   C) 996   D) 1000  E) 1002 
 
17) Antônio trabalha 8 horas por dia e 5 dias na semana. Considerando o mês de 30 dias, quantas horas Antônio 

trabalha em um mês? 
A) 240 horas. B) 230 horas.  C) 200 horas.  D) 180 horas.  E) 160 horas. 

 
18) No calendário do ano de 2010, um semestre tem quantos meses? 

A) 8 meses.  B) 7 meses.  C) 6 meses.  D) 5 meses.  E) 4 meses. 
 
19) Sobre as figuras planas identificadas a seguir, marque a que está definida corretamente: 

A) O quadrado tem 3 lados iguais.    D) O triângulo tem 3 lados circulares. 
B) O losango tem os lados do mesmo tamanho.  E) O cilindro é igual ao cone. 
C) O retângulo tem os lados inclinados. 

 
20) As escadas da igreja têm 8 degraus em forma de um quadrado com os lados iguais. Considerando que cada 

degrau tem 4 lados, quantos lados têm o total de degraus desta igreja? 
A) 36  B) 35   C) 34   D) 33   E) 32 

  
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

  
21) Deve-se usar na limpeza de pisos, cerâmicas e azulejos: 

A) Essências da natureza.     D) Produtos a base de iodo. 
B) Óleo de amêndoa.     E) Álcool floral. 
C) Produtos a base de amoníaco. 

 
22) Analise a seguir o que se deve fazer para evitar o mofo nas paredes: 

I. Paredes de azulejos devem ser bem secas após a lavagem, usando pano seco. 
II. Verificar os canos de água para evitar perfurações que podem umedecer a parede. 

III. Goteiras vindas do telhado devem ser evitadas. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I, II  B) I, II, III  C) II, III  D) II   E) III 

 
23) A limpeza do banheiro requer uma higienização do vaso sanitário de forma correta, usando-se: 

A) Sabão em barra.      D) Álcool de cereais. 
B) Desinfetante floral.     E) Óleos perfumados. 
C) Água sanitária. 

 
24) “O lixo orgânico tem origem ___________ ou ___________ e pode ser usado como adubo.” Assinale a alternativa 

que completa correta e respectivamente a afirmativa anterior:   
A) vegetal, animal      D) plástico, vidro 
B) cozinha, banheiro     E) papel, plástico 
C) folhas, cozinha 
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25) Sobre os cuidados que devem ser observados na manipulação de material de limpeza, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para falsas: 
(     ) Usar sempre luvas ao manipular os produtos. 
(     ) Ter cuidado com o piso escorregadio. 
(     ) Nunca deixar material ao alcance de crianças. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, V, V  C) V, F, V  D) F, V, V  E) F, F, V 

 
26) Sobre a limpeza de paredes, marque a alternativa INCORRETA: 

A) Remover as teias de aranha. 
B) Lavar as paredes de cima para baixo. 
C) Remover marcas de lápis em parede pintada, esfregando com esponja umedecida em aguarrás. 
D) Se a parte tiver revestimento decorativo, fazer uma limpeza rápida, com esponja umedecida. 
E) Caso a água escorra na parede, usar esponja com limpador abrasivo. 

 
27) Com a orientação de que deve ser separado o lixo que pode ser reciclado, marque o que NÃO deve ser 

utilizado: 
A) Garrafas de plástico.     D) Folhagem de verduras. 
B) Garrafas de vidro.     E) Sacolas plásticas. 
C) Papel e papelão. 

 
28) Na limpeza das lixeiras que estão nas salas ou escritórios, é correto: 

A) Usar o mesmo saco plástico, por economia. 
B) As lixeiras devem ficar destampadas. 
C) Lavar as lixeiras usando somente água. 
D) Secar as lixeiras antes de colocar outra forração. 
E) Flanela com álcool é a melhor maneira para lavar lixeiras. 

 
29) Sobre higiene e segurança no trabalho, algumas considerações devem ser analisadas de forma correta: 

A) Ao trabalhar com equipamentos elétricos, deve-se estar com as mãos secas. 
B) Os sapatos devem ser de solado de borracha e sem salto. 
C) As escadas devem ter os pés emborrachados para evitar que escorreguem. 
D) Usar roupas sempre limpas. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas e completam o enunciado. 

 
30) Sobre ética profissional quando se trabalha em grupo, NÃO é correto: 

A) Respeitar a opinião dos colegas e evitar discussões. 
B) Em equipe, o trabalho consiste na ajuda mútua. 
C) Ser objetivo ao tomar uma decisão. 
D) Ser individualista. 
E) Conhecer todos os colegas de trabalho, tratando-os com cortesia. 

  
CONHECIMENTOS  GERAISCONHECIMENTOS GERAIS  

  
31) O Parque Nacional do Caparaó está localizado entre os Estados de: 

A) Minas Gerais e São Paulo.    D) Rio de Janeiro e São Paulo. 
B) Minas Gerais e Espírito Santo.    E) Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
C) Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 
32) O ponto mais alto do Brasil denomina-se: 

A) Pico da Bandeira.     D) Pico de São Roque. 
B) Pico da Neblina.      E) Pico do Brigadeiro. 
C) Pico das Agulhas Negras. 

 
33) A previsão do tempo permite que o homem saiba com uma certa antecedência, se vai chover, fazer sol, calor ou 

frio. A esta ciência que estuda estes fenômenos, dá-se o nome de: 
A) Metereologia.      D) Laboratório. 
B) Troposfera.      E) Satélite. 
C) Comunicação. 
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34) Sobre os direitos humanos proclamados por toda a sociedade do mundo inteiro, nas afirmativas a seguir, 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O primeiro e mais elementar é o direito à vida. 
(     ) A palavra de ordem igualdade, atende aos ideais dos direitos sociais, econômicos e culturais. 
(     ) Toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento e expressão. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) V, F, F  D) V, V, V  E) F, F, F 

 
35) À energia que é produzida pelos ventos dá-se o nome de: 

A) Geotérmica.      D) Hidráulica.   
B) Solar.       E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Eólica.   

  
CONHECIMENTOS  LOCAISCONHECIMENTOS LOCAIS  

  
36) “Nova Era é um município brasileiro situado no _______________ de Minas Gerais.” Assinale a alternativa que 

completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) Triângulo Mineiro     D) Sul 
B) Quadrilátero Ferrífero     E) Norte 
C) Zona da Mata 

 
37) Assinale a seguir o gentílico de Nova Era: 

A) Erense.       D) Novaerense. 
B) Novense.      E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Fogo de palha. 

 
38) Assinale a seguir, um município limítrofe ao município de Nova Era: 

A) Capela Nova. B) Frutal.  C) Ouro Fino.  D) Itabira.  E) Além Paraíba. 
 
39) O município de Nova Era se situa às margens do rio: 

A) Piracicaba. B) Grande.  C) Paraopeba.  D) Verde Grande. E) Sapucaí. 
 
40) NÃO é um ponto turístico do município de Nova Era: 

A) Gruta de São José.     D) Capela Sagrada Família. 
B) Centro Cultural Novaerense.    E) Centro Artístico e Cultural Ely de Araújo. 
C) Jazida de Pedras Preciosas. 
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