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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 de 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 objetivas de múltipla escolha. Leia-o 
atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 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 defeito, 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 somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos 
de seu início e só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos 
anteriores ao horário previsto para o seu término. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.idecan.org.br, a partir 16h00min do dia do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso 
Público n°. 001/2011, 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 correspondente 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 após o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no 
link correspondente ao Concurso Público. 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   VVVIIIGGGIIILLLAAANNNTTTEEE   
 

TEXTO:            Como é mesmo? 
 

– Quem vende leite é leiteiro. 
Quem vende livro é livreiro, 

e sorvete, sorveteiro. 
Quem vende carne é carneiro? 

 
– Não é, não! É açougueiro. 

 
– Quem vende pão é padeiro, 

e pipoca, pipoqueiro, 
e verdura, verdureiro. 

Quem vende sal é saleiro? 
– É comerciante, vendeiro. 

 

   (Teresa Noronha. Cavalinho-do-mar. São Paulo, Salesiana Dom Bosco, 1982) 
 

01) De acordo com o texto “Como é mesmo?” quem vende carne é: 
A) Saleiro.  B) Açougueiro.  C) Vendeiro.  D) Carneiro.  E) Livreiro. 

 

02) O título do texto “Como é mesmo?” apresenta um questionamento, uma pergunta. Pode-se perceber isso 
através do uso do seguinte sinal de pontuação: 
A) Aspas.        D) Ponto final. 
B) Travessão.      E) Ponto de interrogação. 
C) Ponto de exclamação. 

 

03) “Quem vende sal é saleiro?” A palavra destacada anteriormente é acentuada pelo mesmo motivo que: 
A) Fubá.  B) Nó.   C) Próprio.  D) Você.  E) Está. 

 

04) “– É comerciante, vendeiro.” Assinale a alternativa que possui o mesmo significado da palavra destacada 
anteriormente: 
A) Funcionário. B) Monitor.  C) Dono de venda. D) Produtor.  E) Assalariado. 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta uma palavra no feminino: 
A) Leite.  B) Pão.   C) Sal.   D) Sorvete.  E) Carne. 

 

06) “Quem vende carne é carneiro?” Assinale a alternativa que possui o significado contrário da palavra destacada 
anteriormente: 
A) Compra.  B) Distribui.  C) Traz.  D) Dispõe.  E) Negocia. 

 

07) Assinale a alternativa que apresenta uma palavra no masculino: 
A) Verdura. B) Livraria.  C) Padeiro.  D) Pipoca.  E) Carne. 

 

08) Assinale a alternativa que apresenta o aumentativo INCORRETO: 
A) casa/casarão      D) fogo/fogaréu  
B) rapaz/rapagão      E) guerra/guerrilha 
C) cruz/cruzeiro  

 

09) Assinale a única palavra escrita de forma correta: 
A) Salero.       D) Comerssiante.  
B) Açougueiro.      E) Padero. 
C) Carni.   

 

10) Observe os diminutivos abaixo e assinale o correto: 
A) via/viazinha      D) parte/parteúncula 
B) nó/nódulo      E) bala/balázio 
C) fio/fiozinho   

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   
 
  

11) Para a festa de aniversário de Rodrigo, comprei 9 litros de guaraná e 6 litros de cerveja. Quantos litros de 
bebidas comprei? 
A) 15  B) 18   C) 20   D) 22   E) 30 

 

12) Observe a figura ao lado e assinale a alternativa correspondente: 
A) Triângulo.       D) Cubo. 
B) Paralelepípedo.       E) Esfera. 
C) Losango. 
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13) Um automóvel, partindo de Maceió/AL às 8 horas chega em Natal/RN às 13 horas. Qual a duração da viagem? 
A) 3 horas.  B) 5 horas.  C) 6 horas.  D) 4 horas.  E) 7 horas. 

 

14) Comprei 11 pães. Quantos pães faltam para completar duas dúzias de pães? 
A) 12  B) 13   C) 15   D) 16   E) 18 

 

15) Luís tem 18 bombons para distribuir igualmente entre 3 amigos. Quantos bombons receberá cada amigo? 
A) 9  B) 10   C) 5   D) 6   E) 8 

 

16) Maria comprou uma caneta e uma borracha por R$2,05. Sabe-se que a caneta custou R$1,50. Qual o valor da 
borracha? 
A) R$0,55  B) R$0,45  C) R$0,40  D) R$0,65  E) R$0,50 

 

17) Em uma sala de aula havia 32 alunos. Chegaram mais 17. Quantos alunos há na sala agora? 
A) 51  B) 49   C) 47   D) 62   E) 50 

 

18) Márcio tem 6 anos. Sua irmã tem 8 anos a mais. Quantos anos tem a irmã de Márcio? 
A) 12  B) 14   C) 9   D) 8   E) 6 

 

19) Em um prato há 7 salgadinhos. Quantos salgadinhos há em 5 pratos iguais? 
A) 30  B) 28   C) 19   D) 35   E) 34 

 

20) Um professor de Educação Física colocou seus 40 alunos em 5 fileiras iguais. Quantos alunos o professor 
colocou em cada fileira? 
A) 7  B) 6   C) 9   D) 8   E) 5 

 
  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 
  

21) É(são) qualidade(s) de um Vigilante: 
A) Disponibilidade.      D) Coragem. 
B) Disciplina.      E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
C) Honestidade. 

 

22) Sobre os deveres do Vigilante, assinale a alternativa INCORRETA:  
A) Apresentar-se pontualmente ao trabalho. 
B) Manter os equipamentos de trabalho em bom estado de conservação. 
C) Esclarecer as dúvidas sobre o serviço a ser realizado. 
D) Diante de qualquer problema, recorrer ao uso de arma de fogo. 
E) Tratar a todos com respeito e cortesia. 

 

23) Acerca da prevenção de incêndios, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Portar armas ou artefatos proibidos pelas repartições públicas. 
(    ) Fumar no local de trabalho. 
(    ) Conduzir e guardar quaisquer tipos de líquidos inflamáveis nas repartições públicas. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, F  B) V, F, V  C) V, V, V  D) V, V, F  E) F, V, F 

 

24) Em relação ao boletim de ocorrência, é importante relatar: 
I. O que aconteceu e como aconteceu. 

II. Onde ocorreu o fato. 
III. Os nomes das pessoas envolvidas. 
IV. As providências tomadas. 

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

 

25) Acerca da manutenção de ordem e disciplina no local de trabalho, marque a alternativa INCORRETA: 
A) Evitar aglomeração de pessoas próximo ao seu posto de serviço. 
B) Acionar a polícia militar em casos de ocorrências graves. 
C) Fiscalizar a entrada e a saída de materiais, preservando assim, o patrimônio público.  
D) Controlar a entrada e a saída de veículos no estacionamento das repartições públicas. 
E) Permitir a entrada de veículos suspeitos. 

 

26) São normas gerais de segurança, EXCETO: 
A) Manter a postura e o comportamento adequado. 
B) Permanecer no local de trabalho uniformizado. 
C) Conhecer a localização e o manejo dos materiais contra incêndio. 
D) Passar informações ou dados de natureza sigilosa. 
E) Manter o controle de entrada e saída de pessoas e veículos. 
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27) Ao atender telefonemas, é necessário que o Vigilante conheça as regras básicas para ouvir bem. Analise-as: 
I. É importante ouvir com interesse e atenção, para que a mensagem seja entendida, evitando repetição. 

II. Deve-se adotar uma postura amigável, evitando confronto, mesmo que a pessoa seja inconveniente. 
III. É necessário evitar conversas paralelas enquanto está ao telefone. 

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

28) Sobre ética profissional, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Sugerir quando solicitado, mas não tentar impor opinião. 
(    ) O tom de voz deve ser moderado. 
(    ) A discrição é uma necessidade. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, V, V  C) F, V, F  D) V, F, V  E) F, F, V  

29) Considerando os princípios da Lei Orgânica do município de Paulo Jacinto, o ingresso em cargo ou emprego 
público se efetivará mediante: 
A) Aprovação em Concurso Público.   D) Carta de apresentação. 
B) Apresentação de certidão de nascimento.   E) Carta técnica. 
C) Aprovação em curso do 2º grau. 

30) É garantido ao servidor público civil o seguinte direito: 
A) Faltar por mais de trinta dias ao serviço.   D) Livre associação a sindicatos. 
B) Ausentar-se do serviço sem aviso à chefia.   E) Acesso a bens e serviços de rotina. 
C) Usar documentos públicos de forma particular. 
 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
 
 
 

31) A fonte de energia eólica é proveniente do(a): 
A) Terra.  B) Vento.  C) Água.  D) Vapor.  E) Oceano. 

 

32) “O Brasil tem _____ estados e um Distrito Federal.” Assinale abaixo a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior: 
A) 22  B) 23   C) 24   D) 25   E) 26 

 

33) A atual capital do Brasil é: 
A) Rio de Janeiro.       D) Brasília.  
B) Minas Gerais.       E) Ouro Preto. 
C) São Paulo.   
  

34) Faz parte das Forças Armadas do Brasil: 
A) Marinha.      D) Guarda. 
B) Exército.      E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
C) Aeronáutica. 

 

35) Marque abaixo o estado que NÃO faz parte da região Nordeste brasileira: 
A) Alagoas.       D) Espírito Santo. 
B) Piauí.        E) Maranhão. 
C) Rio Grande do Norte.   

 
 
 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
 
 
 

36) O primeiro prefeito eleito, do município de Paulo Jacinto foi: 
A) Francisco de Assis Barbosa.     D) José Cavalcante. 
B) Luiz Gonzaga.       E) José Moreno Cunha. 
C) Barbosa Filho. 

 

37) A bandeira do município de Paulo Jacinto contém uma estrela e a seguinte palavra: 
A) Avante.  B) Fantástico.  C) Destaque.  D) Comando.  E) Poder. 

 

38) Existem no município de Paulo Jacinto algumas serras que compõem seu relevo. Marque abaixo, a que NÃO 
pertence a Paulo Jacinto: 
A) Serra Grande.      D) Serra Tapioca. 
B) Serra da Mandioca.     E) Serra de Saudade (Mar Vermelho). 
C) Serra Bonifácio. 

 

39) Após a inauguração da estrada de ferro, em 1911 do século passado, a região de Paulo Jacinto se desenvolveu, 
e na agricultura destacava-se o(a): 
A) Algodão.  B) Cana-de-açúcar. C) Coco.  D) Palmito.  E) Milho. 

 

40) Na educação, para atender às crianças de zero a quatro anos, o município de Paulo Jacinto possui: 
A) Creche.  B) Escola comum. C) Escola rural.  D) Internato.  E) Salões. 

 




