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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 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. 

 
 

06 – T 
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CCAARRGGOO::  CCOOVVEEIIRROO  
 
TEXTO:            O giro das estações 
 

O movimento dos astros no céu sempre ajudou o homem a marcar a passagem do tempo. O intervalo entre dois 
nasceres do Sol, por exemplo, foi adotado como uma unidade de tempo chamada de “dia”. Atualmente, dividimos o dia 
em 24 horas, cada hora é dividida em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. A Lua também colaborou com a 
contagem do tempo. Os nossos meses de hoje têm, em média, 30 dias provavelmente porque a Lua leva cerca de 29,5306 
dias para completar as quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. 

(Fragmento do texto deVieira, Gilson Gomes. O giro das estações) 
 
01) O autor explica a influência do tempo através dos seguintes astros: 

A) Netuno e Lua. B) Marte e Sol.  C) Sol e Lua.  D) Netuno e Marte. E) Marte e Lua. 
 
02) De acordo com o texto, o intervalo entre dois nasceres do sol denomina-se: 

A) Noite.  B) Tarde.  C) Manhã.  D) Dia.   E) Madrugada. 
 
03) O texto nos fala das fases da Lua. Marque a seguir a alternativa que NÃO corresponde a uma fase da Lua: 

A) Nova.  B) Crescente.  C) Solar.  D) Cheia.  E) Minguante. 
 
04) “O movimento dos astros no céu...” A palavra grifada tem o mesmo sentido que: 

A) Deslocamento. B) Diversão.  C) Realização.  D) Exercício.  E) Decisão. 
 
05) Marque a alternativa a seguir em que as palavras se encontram no feminino: 

A) Movimento, homem.     D) Tempo, giro. 
B) Sol, adotado.      E) Adotado, exemplo. 
C) Hora, lua. 

 
06) Analise as alternativas a seguir e marque a que as palavras apresentam ERRO de ortografia: 

A) Viajar, estrangeiro.     D) Messes, pasagem. 
B) Chuchu, raiz.      E) Astros, nasceu. 
C) Nascente, conclusão. 

 
07) A palavra estações apresenta-se no: 

A) Singular. B) Plural.  C) Aumentativo. D) Diminutivo.  E) Masculino. 
 
08) Marque a seguir a alternativa em que a palavra está acentuada corretamente: 

A) cáfe  B) nôme  C) palháço  D) exêmplo  E) água 
 
09) Nas alternativas a seguir existem palavras no masculino e feminino. Marque a alternativa em que o feminino 

está INCORRETO: 
A) aluno – aluna      D) solteiro – solteirão  
B) juiz – juíza      E) pintor – pintora 
C) anão – anã   
 

10) “Ah! A lua nova está brilhante.” Na frase, o ponto de exclamação ( ! ) foi utilizado para: 
A) Apresentar alguém.     D) Mostrar a lua nova. 
B) Embelezar a frase.     E) Perguntar sobre o brilho da lua. 
C) Indicar uma admiração. 

  
MATEMÁTICAMATEMÁTICA  

  
11) Das afirmativas a seguir marque a correta: 

A) Saldo negativo de R$50,00 é menor que saldo negativo de R$500,00. 
B) Dois metros e meio de corrente é menor que 200 centímetros de corrente. 
C) A temperatura de – 2 graus é maior que uma temperatura de – 10 graus. 
D) A altitude de + 50 metros é menor que + 40 metros. 
E) Vou para a escola às 7 horas e Maria vai mais tarde, às 6 horas. 
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12) Na fila de uma banco estavam 6 pessoas. Para atender cada uma, o caixa gastou 10 minutos. Quanto tempo 
levou o atendimento de todas as pessoas? 
A) 60 minutos. B) 50 minutos.  C) 40 minutos.  D) 30 minutos.  E) 20 minutos. 

 
13) Num jogo de futebol, Sandro marcou 2 gols, Júlio marcou o dobro e Carlos a metade dos gols de Júlio. 

Quantos gols foram marcados nesta partida? 
A) 6  B) 7   C) 8   D) 9   E) 10 

 
14) Um colecionador tem uma centena de figurinhas e as separou em grupos de dez. Quantas dezenas de 

figurinhas ele obteve? 
A) 10  B) 100   C) 1   D) 9   E) 20 

 
15) A idade de meu irmão é maior que 30 anos e menor que 50 anos, é formada por número par e dois algarismos 

iguais. Qual é a idade de meu irmão? 
A) 36  B) 40   C) 44   D) 33   E) 49 

 
16) Marque a seguir a alternativa em que o número 5328 está decomposto corretamente: 

A) 5000 – 328      D) 5300 – 28 
B) 5000 – 300 – 20 – 8     E) 5300 – 20 – 8 
C) 5000 – 300 – 28 

 
17) Um carro percorreu 325 quilômetros em 5 horas. Supondo que esse carro andou sempre na mesma velocidade, 

quantos quilômetros percorreu em uma hora? 
A) 68  B) 66   C) 65   D) 72   E) 75 

 
18) Dois amigos foram a uma pizzaria, pediram uma pizza que o garçom dividiu em 5 fatias iguais. Quanto cada 

um comeu, se sobrou 
5
1

 da pizza? 

A) 
5
1

  B) 
5
2

   C) 
5
3

   D) 
5
4

   E) 
5
5

 

 
19) O Pico da Neblina, localizado na Serra do Imeri no Amazonas, tem 3014 metros de altura e o Pico da 

Bandeira, na Serra do Caparaó em Minas Gerais, tem 2889 metros de altura. Qual a diferença em metros 
entre esses dois picos brasileiros? 
A) 125  B) 130   C) 135   D) 140   E) 145 

 
20) Para assistir um jogo de futebol, 200 amigos resolveram alugar um ônibus de 36 lugares cada um. Feita a 

divisão de pessoas pelos lugares, sobraram quantos amigos? 
A) 10  B) 20   C) 30   D) 40   E) 50 

  
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

  
21) Para realizar um sepultamento, o Coveiro deverá: 

A) Marcar a sepultura. 
B) Colocar o caixão dentro da sepultura. 
C) Encaixar lajes e gavetas. 
D) Calafetar sepulturas. 
E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

 
22) Na tarefa de conservação dos cemitérios, é INCORRETO: 

A) Carpir, rastelar e limpar sepulturas abandonadas.  D) Acondicionar e esconder ossos. 
B) Pintar as áreas gerais do cemitério.   E) Podar árvores e reformar calçadas. 
C) Remarcar as identificações da sepultura. 

 
23) A mistura correta para o amassamento manual do concreto é composta dos seguintes materiais: 

A) Areia, cimento, brita e água.    D) Pedras decorativas, cimento e cal. 
B) Areia, gesso, cimento e água.    E) Estuque, agual e cal. 
C) Cal, água e cimento. 
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24) Em paredes de tijolo de barro, no caso de sepulturas novas, NÃO se deve: 
A) Usar massa de concreto de forma correta. 
B) Cortar o tijolo para formar espessura da parede. 
C) Usar material de boa qualidade. 
D) Fechar toda a estrutura de forma correta. 
E) Revestir as paredes de tijolos com argamassa para emboço. 

 
25) Pode-se citar como pedras decorativas mais comuns no revestimento de túmulos: 

A) Gesso e chapisco.     D) Granito e mármore. 
B) Chapisco e azulejo.     E) Granito e pedra britada. 
C) Ardósia e estuque. 

 
26) Considera-se como medida padrão de uma sepultura, em metros: 

A) 2 x 0,80  B) 2,10 x 0,90  C) 2,20 x 0,80  D) 2,50 x 0,70  E) 2,40 x 0,90 
 
27) O ato de exumação de um cadáver significa: 

A) Desenterrar. B) Despoluir.  C) Velório.  D) Mausoléu.  E) Recolher. 
 
28) Analise as competências de um Coveiro: 

I. Demonstrar educação e paciência. 
II. Dar provas de assiduidade ao trabalho. 

III. Manter postura diante da família do falecido. 
IV. Respeitar as opções religiosas. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, III  B) II, IV  C) I, II, III  D) I, II, III, IV  E) II, III, IV 

 
29) O Coveiro, para proteger-se da umidade nas perfurações, deve usar: 

A) Óculos de segurança e capacete.    D) Respirador. 
B) Botas ou sapatos.     E) Avental de couro. 
C) Protetor solar. 

 
30) Sobre a ética profissional no exercício da função, é INCORRETO: 

A) Dar provas de responsabilidade.    D) Reviver momentos de tristeza. 
B) Agir com descrição.     E) Demonstrar presteza. 
C) Manter a aparência. 

  
CONHECIMENTOS  GERAISCONHECIMENTOS GERAIS  

  
31) As florestas tropicais, após o desmatamento estão: 

A) Reduzindo a qualidade de vida das pessoas. 
B) Aumentando as temperaturas nas cidades. 
C) Ocasionando a morte de animais que viviam nas florestas. 
D) Reduzindo o oxigênio no ar. 
E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

 
32) A fim de promover o desenvolvimento sustentável nas cidades, o que contribui para redução do volume do lixo 

a ser recolhido é: 
A) Uso de fogo.      D) Usar protetor químico. 
B) Jogar o lixo em fossas.     E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Separar o lixo reciclável. 

 
33) Marque a seguir a cidade mineira onde se encontra o maior número de obras de Aleijadinho, em igrejas 

católicas: 
A) Campanha.  B) Barbacena.  C) Ouro Preto.  D) Juiz de Fora.  E) Belo Horizonte. 

 
34) A extração mineral em Minas Gerais mais concentrada nas proximidades de Belo Horizonte, refere-se a(ao): 

A) Diamante. B) Cobre.  C) Ferro.  D) Bauxita.  E) Ouro. 
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35) O uso de alimentos transgênicos é um assunto muito polêmico, mas sua produção continua sendo autorizada. 
Alimento transgênico significa: 
A) O que teve seu material genético modificado.  D) Aumento do perigo ambiental. 
B) O que produz em quantidade menor.   E) Alimento modificado pelos raios solares. 
C) O alimento que provoca doenças. 

  
CONHECIMENTOS  LOCAISCONHECIMENTOS LOCAIS  

  
36) NÃO é um município limítrofe ao município de Nova Era: 

A) Itabira.       D) Acaiaca. 
B) Bela Vista de Minas.     E) Antônio Dias. 
C) Santa Maria de Itabira. 

 
37) Sobre o município de Nova Era, marque a alternativa INCORRETA: 

A) Já foi denominado de Arraial de São José da Lagoa. 
B) Foi fundado por bandeirantes que estavam à procura de pedras preciosas. 
C) Possui alguns pequenos artesãos, como o Fogo de Palha. 
D) É cortado pelo rio Paraíba do Sul. 
E) Por ele passa a Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

 
38) Assinale a seguir, um ponto turístico do município de Nova Era: 

A) Museu Mineiro.      D) Matriz de Santa Luzia. 
B) Abadia do Bom Sucesso.    E) Capela Nossa Senhora da Piedade. 
C) Capela Sagrada Família. 

 
39) “_______________ é o padroeiro do município de Nova Era.” Assinale a alternativa que completa corretamente 

a afirmativa anterior: 
A) São Paulo B) São José  C) Santo Expedito D) Santo Antônio E) São Pedro 

 
40) O município de Nova Era é grande produtor de: 

A) Alumínio. B) Banana.  C) Melancia.  D) Ferro.  E) Cobre. 
  
  
 
  
 







