
 

 

 
 

MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   CCCAAARRRAAANNNGGGOOOLLLAAA   
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   MMMIIINNNAAASSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   

 
  

EEEDDDIIITTTAAALLL   NNNººº...   000000111///222000111111   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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, 
a partir das 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita (segunda-feira). 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital nº. 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 contar do segundo dia subsequente ao de sua divulgação (quarta-feira), 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 com o fornecimento de 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. 
  
07 – T 
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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  DDEE  EENNDDEEMMIIAASS  ––  DDEENNGGUUEE    
 

TEXTO:             O sexto sentido 
 

Os cinco sentidos são, há um tempo, seres da “caixa de ferramentas” e seres da “caixa de brinquedos”. Como 
ferramentas os sentidos nos fazem conhecer o mundo. A cor vermelha no semáforo diz que é preciso parar o carro. O som 
da buzina chama a minha atenção para um carro que se aproxima. O cheiro estranho na cozinha me adverte de que o gás 
está aberto. Como brinquedos os cinco sentidos me informam que o mundo está cheio de beleza. Eles são órgãos sexuais: 
com eles fazemos amor com o mundo. Dão-nos prazer e alegria. 

O cinco sentidos, para realizarem suas funções de poder e prazer, exigem a presença do objeto a ser conhecido ou a 
ser amado. Para sentir a beleza de um ipê florido é preciso que haja ipês floridos – como agora. Em julho os ipês rosas, 
em agosto os ipês amarelos, em setembro os ipês brancos. Já até sugeri que um músico compusesse uma sinfonia em três 
movimentos dedicada aos ipês. Para se sentir a beleza triste do canto de um sabiá é preciso que haja um sabiá cantando. 
Para se sentir o perfume de um jasmim é preciso que haja um jasmim florido. Para se sentir o gosto bom de uma laranja é 
preciso que haja uma laranja. E para se sentir a delícia de um beijo é preciso que haja uma boca que me beije... Os cinco 
sentidos só fazem amor com coisas existentes, no presente. Eles vivem no “aqui” e no “agora”. 

Mas há um sexto sentido dotado de propriedades mágicas, um sentido que nos permite fazer amor com coisas que 
não existem... Esse sentido se chama “pensamento”. 

Digo que o pensamento é um sentido mágico porque ele tem o poder de chamar à existência coisas que não existem e 
de tratar as coisas que existem como se não existissem. E é dele que surge a grandeza dos seres humanos. O pensamento 
nos dá asas, ele nos transforma em pássaros!               (Rubem Alves) 
 

01) Infere-se do texto de Rubem Alves que 
A) a cor vermelha do semáforo informa que um carro se aproxima. 
B) o cheiro estranho na cozinha informa que o mundo está cheio de beleza. 
C) para sentir a beleza de um ipê florido é preciso que haja uma boca que beije. 
D) o sexto sentido é dotado de propriedades mágicas. 
E) o beijo é um sentido mágico, uma grandeza dos seres humanos. 

 

02) Sobre o sexto sentido, de acordo com o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É dotado de propriedades mágicas. 
(     ) Permite fazer amor com coisas que não existem. 
(     ) Nos dá asas, nos transforma em pássaros. 
(     ) Tem o poder de chamar à existência coisas que não existem. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F B) V, F, V, F  C) F, F, V, V  D) F, V, F, V  E) V, V, V, V 

 

03) De acordo com a classe de palavras, marque o INCORRETO. 
A) “... é preciso que haja uma laranja.” (substantivo) 
B) “O pensamento nos dá asas...” (artigo) 
C) “Para sentir a beleza de um ipê florido...” (adjetivo) 
D) “A cor vermelha no semáforo diz que é preciso parar o carro.” (verbo) 
E) “Como brinquedos os cinco sentidos me informam que o mundo está cheio de beleza.” (pronome) 

 

04) Em “O pensamento nos dá asas, ele nos transforma em pássaros!” o termo destacado se refere ao 
A) cheiro estranho.      D) pensamento. 
B) jasmim florido.      E) ipê. 
C) beijo. 

 

05) “Mas há um sexto sentido dotado de propriedades mágicas, um sentido que nos permite fazer amor com coisas 
que não existem...” O termo destacado exprime circunstância de 
A) condição. B) tempo.  C) contraste.  D) finalidade.  E) proporção. 

 

06) Assinale a afirmativa grafada INCORRETAMENTE. 
A) Para sentir o canto do sabiá há um sexto sentido mágico. 
B) O pensamento nos transforma em brinquedos. 
C) O gás tem um cheiro estranho. 
D) O sentido mágico informa que o mundo está cheio de belesa e amor. 
E) Os cinco sentidos são fundamentais. 
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07) A palavra “sabiá” é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra 
A) semáforo. B) músico.  C) delícia.  D) três.   E) fará. 

 

08) Em Eles vivem no “aqui” e no “agora”, as aspas foram utilizadas para 
A) finalizar período declarativo.    D) destacar os termos. 
B) marcar pequena pausa.     E) denotar espanto. 
C) marcar o aposto. 
 

09) “Dão-nos prazer e alegria.” A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por 
A) divertimento. B) melancolia.  C) mágoa.  D) ousadia.  E) audácia. 

 

10) Apresenta dígrafo a seguinte palavra 
A) caixa.  B) vermelha.  C) pensamento.  D) beije.  E) presente. 

  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

11) Recebendo por mês R$840,00, um funcionário saiu de férias e recebeu um terço do seu salário. O valor 
recebido pelo servidor por suas férias mais seu salário é  
A) R$1.260,00      B) R$1.000,00      C) R$1.120,00   D) R$1.180,00   E) R$1.280,00 

 

12) Na semana passada, Marilene comprou um sapato por R$ 45,00. Hoje, a loja está oferecendo 20% de desconto 
em todos os seus produtos. Se Marilene tivesse comprado o sapato hoje, ela teria pago 
A) R$25,00          B) R$32,00        C) R$36,00         D) R$34,00          E) R$38,00 

 

13) Uma vela de 36 cm de altura diminui 1,6 mm por minuto. O tempo gasto para a vela queimar totalmente é de 
A) 1 hora e 45 minutos.     D) 3 horas e 25 minutos. 
B) 2 horas e 15 minutos.    E) 3 horas e 45 minutos.  
C) 2 horas e 35 minutos. 

 

14) A soma do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum dos números 8 e 20 é  
A) 120                 B) 136                C) 124                   D) 142                       E) 132 

 

15) Márcia pesa atualmente 70 kg e deseja voltar a pesar 58 kg. Emagrecendo 150 g por semana, em quantos dias 
ela alcançará seu objetivo? 
A) 540                B) 480                      C) 560                  D) 420                 E) 450  

 

16) Uma professora  irá comemorar  o dia das crianças com bolo e refrigerante. São 48 alunos e cada um receberá 
um copo com 250 ml do refrigerante. O volume de refrigerante que a professora terá que comprar é  
A) 9 litros.           B) 8 litros.          C) 10 litros.          D) 12 litros.         E) 14 litros. 

 

17) A área da figura a seguir, cujas medidas são dadas em metros, é  
A) 9  

B) 36  
C) 18                

D) 610   

E) 66  
 

 

18) André mora numa fazenda de cacau que mede 9 alqueires. Ao término da colheita, seu avô falou que cada 
alqueire produziu 80 toneladas de cacau, e que só havia no momento um caminhão com capacidade para 
transportar 8 toneladas por viagem. O número de viagens necessárias para transportar todo o cacau neste 
caminhão é  
A) 90                   B) 88                    C) 80                     D) 76                E) 72   

 

19) Três amigos foram comer uma pizza. Carlos comeu 2–1 da pizza; Maria e Antônio comeram 1/4 cada. Se cada 
um pagou sua parte proporcional ao que comeu e o valor da pizza foi de R$24, 00, então a diferença do valor 
pago por Carlos e Maria foi de 
A) R$8,00        B) R$12,00        C) R$4,00             D) R$6,00              E) R$9,00 

 

20) Juliana nasceu no dia do aniversário do seu pai. Atualmente, a idade dele é o triplo da idade de Juliana. Daqui 
a 3 anos a soma da idade deles será igual a 62 anos. Assim, a idade do pai de Juliana quando ela nasceu era  
A) 29 anos.               B) 28 anos.                   C) 27 anos.            D) 26 anos.               E) 25 anos. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21) Sabidamente, o controle de vetores tem um impacto importante para a diminuição das doenças no Brasil, 
também é uma medida de saneamento que deve ser imposta em várias áreas de diversas regiões, 
principalmente nos períodos mais quentes do ano. É um vetor e uma doença associada que impacta na saúde 
populacional.  
A) Aedes aegypti / Febre amarela silvestre.   D) Aedes albopictus / Filariose. 
B) Aedes culex / Dengue hemorrágica.   E) Anopheles darlingi / Botulismo. 
C) Lutzomyia longipalpis / Leishmaniose. 

 

22) Dentre as doenças a seguir, qual NÃO é transmitida por vetores? 
A) Doença de chagas.     D) Cólera. 
B) Dengue.       E) Malária. 
C) Esquistossomose. 

 

23) O saneamento básico tem como um dos seus principais objetivos a redução de doenças em uma dada região. 
São ações implicadas de saneamento 
A) somente o tratamento da água.    D) coleta de esgoto e lixo somente. 
B) somente a coleta do lixo.     E) coleta de esgoto, lixo e controle de vetores. 
C) somente o tratamento de esgoto. 

 

24) A visita domiciliar consiste em 
A) ser planejada para que atingir o objetivo proposto que determina a escolha dessa modalidade de atendimento. 
B) ajudar no treinamento de estudantes porque apresenta situações em que este, sozinho, é obrigado a improvisar. 
C) somente em casos em que haja necessidade de observação do ambiente físico onde habita o cliente. 
D) responsabilidade do agente comunitário de saúde exclusivamente, já que foi treinado para exercer essa função. 
E) favorecer o estreitamento do vínculo profissional-cliente mais que uma consulta realizada no estabelecimento de 

saúde e deve ser exclusivamente realizada pelo médico. 
 

25) O período de incubação da difteria, em dias, varia em torno de 
A) 15 a 21.  B) 12 a 15.  C) 2 a 5.   D) 5 a 8.  E) 8 a 12. 

 

26) Nas comunidades que são fechadas e circulam com presença de lixo séptico, a providência cabível para o 
destino desse lixo deve ser 
A) enterrá-lo em terrano baldio. 
B) incinerá-los em fornos específicos. 
C) encaminhar o lixo para processo de desinfecção. 
D) encaminhar para processo de esterilização em hospitais públicos. 
E) manter em caixas de isopor. 

 

27) São considerados como duas principais medidas de higiene coletiva o(a) 
A) controle de dejetos e eliminação de lixo em terrenos baldios 
B) banho diário e despejo de lixo em caixas de isopor. 
C) tratamento da água e controle de dejetos. 
D) despejo do lixo em terrenos baldios e lavagem das mãos. 
E) lavagem das mãos e banho diário. 

 

28) As ações de controle da dengue enfocando a visita domiciliar, aplicação de larvicidas em criadouros entre 
outros se enquadram em ações de prevenção 
A) primária (proteção específica).    D) primária (promoção da saúde). 
B) secundária (diagnóstico precoce).   E) secundária (promoção da saúde). 
C) terciária (diagnóstico precoce). 

 

29) De acordo com a Lei Orgânica do município de Carangola, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
(     ) Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou 

fundação pública. 
(     ) É vedada à conversão de férias ou licenças em dinheiro, ressalvados os casos previstos na legislação federal. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, V, F  D) V, V, V  E) F, F, V 
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30) “O servidor público _______________ só poderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.”   

(Lei Orgânica Municipal de Carangola, Título IV – Da Administração Municipal, art. 88§ 1º) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação anterior. 
A) exonerado B) demitido  C) indenizado  D) estável  E) contratado 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

31) “Sou uma mulher de 58 anos que milita desde muito jovem e que cheguei a lugares que nunca pensei que 
chegaria na vida. Não apenas tive a honra de ser mulher presidente, como de ser a primeira mulher reeleita 
presidente. Não quero mais nada. Que mais posso querer?”       (Cristina Kirchner. G1 – Globo.com) 
Que país é governado pela autora da frase apresentada anteriormente? 
A) Argentina. B) Bolívia.  C) Chile.  D) Equador.  E) Peru. 

 

32) “Concebemos uma meta mais ambiciosa para passar a um nível de integração novo e mais elevado: a União 
Euroasiática, que será baseada na experiência da União Europeia e outras coalizões regionais”, escreve o 
primeiro-ministro russo Vladimir Putin. No texto, o premiê afirma que o bloco poderia se tornar um forte 
competidor global com influência sobre os Estados Unidos, União Europeia e Ásia. 

(Folha online, 04/10/2011 – com adaptações) 

O objetivo do líder russo com estas afirmações é unir novamente as ex-repúblicas da extinta 
A) Iugoslávia.      D) Tchecoslováquia. 
B) Península Ibérica.     E) União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
C) Prússia. 

 

33) Sobre as maiores nações do planeta em extensão territorial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. É possível afirmar sobre as maiores nações do mundo territorialmente que 
(     ) a União Europeia, após sua criação, transformou-se na maior nação do planeta. 
(     ) a China, hoje, é a terceira maior nação do mundo e a maior exclusivamente asiática. 
(     ) integrante do G-8, a Rússia é a maior nação do mundo ocupando Europa e Ásia. 
(     ) o Brics é formado pelos cinco maiores países do planeta.  
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V B) F, V, V, F   C) F, V, F, V  D) V, F, V, F  E) V, V, F, F  

 

34) Após se transformar num processo seletivo para as vagas em diversas universidades federais do Brasil, entre 
outras funções, o Enem vem passando por uma série de problemas, que comprometem anualmente o resultado 
de suas avaliações. O objetivo inicial deste exame era avaliar o ensino 
A) básico.  B) fundamental. C) médio.  D) pré-escolar.  E) superior. 

 

35) Associe as colunas relacionando os ex-líderes políticos com tendências ditatoriais a suas respectivas nações. 
Ex-líderes políticos: Nações: 
1. Muammar Kadafi. (     ) Iraque. 
2. Saddan Hussein. (     ) Egito. 
3. Hosni Mubarak. (     ) Líbia. 
4. Zine el Abidine Ben Ali. (     ) Tunísia. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2 B) 2, 1, 4, 3  C) 1, 4, 3, 2  D) 2, 3, 1, 4  E) 1, 3, 2, 4 

 

36) O tráfico de escravos é hoje uma prática na qual o Brasil passou do papel de importador para exportador. 
Enquanto hoje, brasileiros saem praticamente escravizados do país para, em sua maioria, prostituir-se na 
Europa; no período colonial, os africanos eram trazidos inicialmente nos lendários “navios negreiros” ao 
Brasil, principalmente para 
A) desmatar as florestas tropicais do Brasil.   D) fazer trabalhos domésticos nas residências coloniais. 
B) fazer a escolta e proteção da família real no Brasil. E) trabalhar nos engenhos de açúcar no Nordeste. 
C) retirar borracha nas seringueiras da Amazônia. 

 

37) “Situado na bacia do rio Paraguai, estendendo-se por cerca de 2% do território brasileiro, a(o) 
_________________________ é um importante bioma instalado em planície, ocupando no Brasil terras de dois 
estados da região _______________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmação anterior. 
A) Floresta Amazônica / Norte    D) Mata de Cocais / Nordeste 
B) Mata Atlântica / Sudeste     E) Pantanal Mato-Grossense / Centro-Oeste 
C) Mata de Araucária / Sul 
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38) Marque a única unidade federativa brasileira que NÃO possui remanescentes florestais da Mata Atlântica. 
A) Alagoas.  B) Espírito Santo. C) Rondônia.  D) Santa Catarina. E) São Paulo. 

 

39) “Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) sobre as estradas brasileiras divulgada nesta 
quarta-feira (26) apontou que 57,4% das principais vias do país apresentam deficiências. A pesquisa avaliou 
92.747 km de rodovias, sendo 100% das federais e principais corredores estaduais, o que equivale a 42% do 
total de 213 mil km de vias asfaltadas do Brasil (aqui, incluídas as municipais). Do total pesquisado, 39.521 km 
(42,6%) apresentam condições favoráveis (avaliados como ótimo e bom), sendo que 13.356 km são de estados 
sob administração de empresas privadas e outros 26.165 km sob gestão pública.” 
A situação apresentada no resultado desta pesquisa é preocupante economicamente no Brasil porque 
A) a situação das estradas tem gerado aumento significativo no número de acidentes. 
B) as rodovias foram todas privatizadas e deveriam estar em excelentes condições. 
C) não há outras vias de transporte para produtos agropecuários e, principalmente, para os minérios no país. 
D) o governo não dispõe de previsão e recursos para investir na recuperação das estradas. 
E) o transporte brasileiro é realizado em sua grande maioria pelas rodovias, principalmente a produção agrícola. 

 

40) Em três ilhas costeiras brasileiras estão situadas as capitais de estados localizados em regiões distintas 
(Nordeste, Sudeste e Sul, respectivamente). São elas 
A) Aracaju, Vitória, Porto Alegre.    D) Natal, Vitória, Curitiba. 
B) Belém, Rio de Janeiro, Porto Alegre.   E) São Luís, Vitória, Florianópolis. 
C) João Pessoa, Rio de Janeiro, Florianópolis. 
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