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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. 
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CCAARRGGOO::  MMOOTTOORRIISSTTAA  
 

TEXTO:  
 

Sumi porque só faço besteira em sua presença, fico mudo quando deveria verbalizar, digo um absurdo atrás do outro 
quando melhor seria silenciar, faço brincadeiras de mau gosto e sofro antes, durante e depois de te encontrar. 

Sumi porque não há futuro e isso não é o mais difícil de lidar, pior é não ter presente e o passado ser mais fluido que 
o ar. 

Sumi porque não há o que se possa resgatar, meu sumiço é covarde mas atento, meio fajuto, meio autêntico. 
Sumi porque sumir é um jogo de paciência, ausentar-se é risco e sapiência, pareço desinteressado, mas sumi para 

estar para sempre do seu lado, a saudade fará mais por nós dois que nosso amor e sua desajeitada e irrefletida 
permanência.                   (Martha Medeiros)   
 
01) De acordo com o texto, analise: 

I. A saudade fará mais pelo relacionamento dos dois do que o amor. 
II. A autora afirma que sumir é um jogo de paciência. 

III. O relacionamento é covarde, fajuto, apresenta risco ao amor das pessoas.   
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) III  B) I, II, III  C) I, II   D) I, III   E) II 

 
02) “Sumi porque só faço besteira em sua presença, fico mudo quando deveria verbalizar...” As palavras destacadas 

anteriormente exprimem ideia de:   
A) Consequência e tempo.     D) Proporção e finalidade. 
B) Conclusão e soma.     E) Conformidade e escolha. 
C) Causa e tempo. 

 
03) De acordo com o texto de Martha Medeiros, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) “e isso não é o mais difícil de lidar, ...” A palavra destacada é um pronome demonstrativo. 
(     ) “ausentar-se é risco e sapiência, ...” A palavra destacada significa “sabedoria”. 
(     ) “meu sumiço é covarde, mas atento, ...” A palavra destacada é um monossílabo átono.  
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, F 

 
04) Em “A saudade fará mais por nós dois que nosso amor e sua desajeitada e irrefletida permanência.”, o ponto 

final ( . ) foi utilizado para: 
A) Finalizar o período.     D) Inserir uma explicação. 
B) Finalizar uma interrogativa direta.   E) Separar vocativo.    
C) Exprimir indignação. 

 
05) O uso do sinal indicativo de crase encontra-se INCORRETO em: 

A) À medida que o tempo passa, sinto maior em mim a sua presença. 
B) Às vezes sou muito covarde. 
C) Cheguei às onze horas. 
D) Conversaremos frente à frente. 
E) Sumi porque preciso ir à aula. 

 
06) Assinale a afirmativa que apresenta a forma verbal adequada: 

A) Havia sérios compromissos.    D) Um ou outro homem farão o pedido. 
B) Tinha vários alunos na sala de aula.   E) Haja visto os problemas surgidos. 
C) Rir e chorar se alterna. 

 
07) Em “Meu sumiço é covarde mas atento, ...” o termo destacado indica: 

A) Adequação.      D) Adversidade. 
B) Consequência.      E) Escolha. 
C) Comparação.   

 
08) A acentuação das palavras está INCORRETAMENTE relacionada em: 

A) fará: oxítona terminada em “a”.    D) sapiência: proparoxítona. 
B) só: monossílabo tônico.     E) nós: monossílabo tônico. 
C) autêntico: proparoxítona. 
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09) Assinale a afirmativa escrita INCORRETAMENTE: 
A) Não sei onde te encontrar.    D) Há seis meses não vejo o Juliano. 
B) Eles reuniram em uma cessão extraordinária.  E) Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes.  
C) Daqui a dois meses ele voltará. 

 

10) Há um verbo no pretérito imperfeito do indicativo na seguinte alternativa: 
A) Estampava em seu rosto, um sorriso de criança.  D) Coube ao pai julgar o filho. 
B) Demoliram muitas casas neste local.   E) Eles se correspondem diariamente.  
C) Compramos muitos doces e balas. 

  

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 

 

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) De acordo com as informações, relacione as colunas: 
 

1. Infração gravíssima. 
2. Infração grave. 
3. Infração média. 
4. Infração leve. 

(     ) Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização 
temporária da via. 

(     ) Usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto.     
(     ) Transitar com o farol desligado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a 

visão do outro condutor. 
(     ) Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos. 

A sequência está correta em: 
A) 4, 3, 1, 2  B) 1, 2, 3, 4  C) 2, 3, 1, 4  D) 3, 4, 2, 1  E) 3, 2, 4, 1 
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22) De acordo com o Código Nacional de Trânsito, as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização 
classificam-se em vias urbanas e vias rurais. As vias urbanas podem ser, EXCETO: 
A) Vias de trânsito rápido.     D) Via coletora. 
B) Via arterial.      E) Via local. 
C) Rodovia. 

 

23) Onde não existe sinalização regulamentadora, nas vias urbanas, a velocidade máxima será de: (Código Nacional 
de Trânsito) 
A) 80km por hora, nas vias de trânsito rápido. 
B) 60km por hora, nas vias arteriais. 
C) 40km por hora, nas vias coletoras. 
D) 30km por hora, nas vias locais. 
E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

 

24) “A educação para o trânsito é ____________ de todos e constitui ____________ prioritário para os componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito.” Considerando o Código Nacional de Trânsito – Educação para o Trânsito –, 
marque a alternativa anterior que complete, respectivamente, o artigo: 
A) direito / ato      D) auxílio / direito 
B) direito / dever      E) segurança / custo 
C) acordo / dever 
 

25) O sinal apresentado ao lado, faz parte do conjunto de sinais de advertência, significando:  
A) Curvas próximas.       
B) Mão-dupla adiante.      
C) Estreitamento de pista.            
D) Sentido duplo. 
E) Ponte estreita. 

 

26) Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, a sinalização vertical é classificada de acordo com sua função. 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, considerando os tipos de sinalização vertical: 
(     ) Sinalização de Regulamentação. 
(     ) Sinalização de Advertência. 
(     ) Sinalização por Legenda. 
(     ) Sinalização de Indicação. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F B) V, V, F, V  C) V, V, V, F  D) V, F, V, F  E) F, V, F, V  

 

27) Para que o veículo possa trafegar, é necessário transmitir o movimento do motor às rodas. Este sistema de 
transmissão é formado por, EXCETO: 
A) Embreagem.      D) Eixo cardã. 
B) Chassi.       E) Diferencial e semi-eixos. 
C) Câmbio. 

 

28) “Na inspeção mecânica, verificou-se que os freios estão falhando, tendo como possíveis causas: falta de óleo de 
freio, vazamento, ar no sistema etc.” Marque a solução que, neste caso, está INCORRETA: 
A) Substituir o freio.     D) Colocar distribuidor no ponto. 
B) Conferir nível do fluido de freio.    E) Conferir borrachinhas e pistões. 
C) Verificar conduítes e conexões. 

 

29) “A nomeação ou contratação de serviços públicos só se fará com observância do número de ______________, 
descrito em lei.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal de Nova Era: 
A) valores  B) vagas  C) vantagens  D) pessoas  E) direitos individuais 
 

30) De acordo com a Lei Orgânica de Nova Era, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Fica assegurado o direito de reunião, em locais de trabalho aos servidores públicos e suas entidades, na forma 

da lei. 
(     ) O tesoureiro do município ou servidor que exerça a função deverá apresentar o boletim diário de tesouraria, que 

será afixado em local próprio na sede da Prefeitura Municipal. 
(     ) A administração municipal, direta ou indireta obedecerá apenas ao princípio da legalidade. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) F, F, V  D) V, F, V  E) V, V, V 
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CONHECIMENTOS  GERAISCONHECIMENTOS GERAIS  
 

31) Para deixar o Brasil rumo a muitos destinos internacionais, o brasileiro necessita de um passaporte. Este 
documento é emitido pela(o): 
A) Secretaria de Estado de Segurança Pública.  D) Polícia Rodoviária Federal. 
B) Exército Brasileiro.     E) Ministério das Comunicações. 
C) Polícia Federal. 

 

32) As cidades podem ser classificadas de diversas formas, destacando uma atividade ou função que lhe é peculiar. 
Marque a seguir, a cidade que pode ser classificada como uma cidade industrial: 
A) Aparecida do Norte – SP    D) Brasília – DF 
B) Paranaguá – PR      E) Volta Redonda – RJ 
C) Camboriú – SC 

 

33) Seu domínio abrange a região conhecida como Campanha Gaúcha, destacando-se a presença de um relevo 
suavemente ondulado na forma de colinas, conhecidas como “coxilhas”. Trata-se: 
A) Dos campos ou pradarias.    D) Do cerrado. 
B) Dos mares de morros.     E) Da Amazônia. 
C) Da caatinga. 

 

34) “Religião muito citada nos conflitos internacionais, envolvendo os países do oriente; nasceu dos ensinamentos do 
profeta Maomé.” A afirmativa trata-se:  
A) Judaísmo. B) Cristianismo. C) Budismo.  D) Islamismo.  E) Espiritismo. 

 

35) Na reunião em Kyoto, 1997, os países chegaram à triste conclusão de que os principais poluidores mundiais 
não estavam obedecendo às propostas e aos projetos da ECO-92; pelo contrário, os índices de degradação 
ambiental continuavam aumentando. As duas palavras sublinhadas são referências de importantes encontros 
mundiais que ocorreram respectivamente – de acordo com o enunciado – nos seguintes países: 
A) China e Estados Unidos.     D) Coreia do Sul e Inglaterra. 
B) Japão e Brasil.      E) Egito e Espanha. 
C) Rússia e França. 

  

CONHECIMENTOS  LOCAISCONHECIMENTOS LOCAIS  
  

36) Nova Era está localizada na seguinte bacia hidrográfica de Minas Gerais: 
A) Bacia do rio Jequitinhonha.    D) Bacia do rio Piracicaba. 
B) Bacia do rio São Francisco.    E) Bacia do rio Pardo.  
C) Bacia do rio Paraná. 

 

37) Como se chama a ferrovia que passa a 3km do centro urbano de Nova Era? 
A) Estrada de Ferro União-Indúsdria (EFUI).  D) Cia. Mogeana em Minas Gerais. 
B) Ferrovia Norte-Sul.     E) Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). 
C) Estação Ferroviária Leopoldina. 

 

38) Nova Era se localiza entre dois importantes polos econômicos de Minas Gerais, a saber: 
A) Região do Rio Doce e Sul de Minas.   D) Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha. 
B) Região Metropolitana e Vale do Aço.   E) Região Metropolitana e Triângulo Mineiro. 
C) Triângulo Mineiro e Norte de Minas. 

 

39) Entre os municípios apresentados, marque o que se encontra mais próximo de Nova Era: 
A) Belo Horizonte.      D) Governador Valadares. 
B) João Monlevade.     E) Itabirito. 
C) Itabira. 

 

40) Em 1984, a Eletrovale, empresa localizada na região do Piçarrão, especializada na produção de ferro silício 
para o mercado interno e externo, passou a ser chamada de: 
A) Cenibra.       D) Usiminas. 
B) Usina Belgo Mineira.     E) Companhia Vale do Rio Doce. 
C) Nova Era Silicon. 
 

 







