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CCAARRGGOO::  MMOOTTOORRIISSTTAA  IIII  

 
Estresse e depressão 

 

Na depressão, o existir é um fardo insuportável. “A tristeza é tanta que acordo pela manhã e não encontro razão 
para levantar; só saio da cama porque permanecer deitada pode ser pior”, queixou-se uma senhora depois do terceiro 
episódio da doença. “Na depressão, a vida fica por um triz”, observou ela. 

Depressão é a tristeza quando não tem fim, quadro muito diferente do entristecer passageiro ligado aos fatos da 
vida. É uma doença potencialmente grave que interfere com o sono, com a vontade de comer, com a vida sexual, com o 
trabalho, e que está associada a altos índices de mortalidade por complicações clínicas ou suicídio. É a mais comum de 
todas as enfermidades psiquiátricas, acomete mais as mulheres e apresenta caráter recidivante: depois do primeiro 
episódio, a probabilidade de ocorrer outro é de 50%; depois do segundo, sobe para 75%; e, depois do terceiro, para 
pelo menos 90%. 

Se é uma doença psiquiátrica, que alterações acontecem no cérebro das pessoas deprimidas? 
Em edição especial, a revista Science traz uma discussão sobre o conjunto de ideias mais aceito atualmente para 

explicar a depressão: a hipótese do estresse. 
De fato, no estudo clínico conduzido em Atlanta, 45% dos adultos com quadros depressivos de pelo menos dois 

anos de duração haviam sido abusados, negligenciados ou sofrido perda dos pais na infância. 
O conhecimento da arquitetura dos circuitos cerebrais envolvidos na depressão adquirido nos últimos dez anos 

provocou uma explosão de ensaios terapêuticos com drogas dotadas de mecanismos de ação muito diferentes das 
atuais. Estamos no limiar de descobertas que revolucionarão o tratamento dessa enfermidade tão debilitante. 

(Drauzio Varella. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/drauzio/estresse-e-depressao/. Publicado em: 25/04/2011. Adaptado.) 

 
01 
É correto afirmar que o texto tem como objetivo  
A) aconselhar as pessoas para que não se tornem depressivas e tristes. 
B) ensinar a respeito das alterações ocorridas no cérebro de pessoas deprimidas. 
C) anunciar que as drogas adotadas no tratamento e na cura da depressão são eficientes. 
D) informar sobre a doença depressão – uma tristeza que não tem fim – relacionada ao estresse. 

 
02 
De acordo com as ideias do texto, sobre a depressão é correto afirmar que 
A) trata-se de uma doença potencialmente grave. 
B) os sintomas estão relacionados a náuseas e vômitos. 
C) se refere a uma mágoa considerada saudável pelos médicos em geral. 
D) é um sentimento momentâneo que ajuda na elaboração de perdas e sofrimentos. 

 
03 
Segundo o texto são características da depressão, EXCETO: 
A) Interfere no sono. 
B) Está associada ao suicídio. 
C) É uma enfermidade debilitante. 
D) Trata-se de uma fase insignificante de sofrimento e angústia. 

 
04 
“Depressão é a tristeza quando não tem fim, quadro muito diferente do entristecer passageiro ligado aos fatos da 
vida.” (2º§) Assinale o antônimo da expressão destacada no trecho anterior. 
A) Casual.   B) Simples.   C) Desigual.   D) Semelhante. 

 
05 
No trecho “Se é uma doença psiquiátrica, que alterações acontecem no cérebro das pessoas deprimidas?” (3º§), o 
ponto de interrogação ( ? ) tem como finalidade 
A) transmitir ironia.       C) indicar uma afirmação. 
B) realçar uma pergunta.     D) realizar uma breve pausa. 
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06 
No trecho “Na depressão, o existir é um fardo insuportável.” (1º§), o termo “fardo” significa 
A) lapso.   B) desvio.   C) encargo.   D) combate. 

 
07 
Em “Estamos no limiar de descobertas que revolucionarão o tratamento dessa enfermidade tão debilitante.” (6º§), o 
termo destacado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por 
A) absurda.   B) esgotante.   C) comovente.   D) descomplicada. 

 
08 
São palavras citadas no texto que se apresentam no feminino, EXCETO: 
A) Estresse.   B) Hipótese.   C) Depressão.   D) Enfermidade. 

 
09 
Assinale a afirmativa que apresenta ERRO de ortografia. 
A) Milhares de pessoas cometem suicídio a cada ano. 
B) A tristesa se refere a uma angústia ou uma desesperança. 
C) A depressão é uma doença séria e assim deve ser tratada. 
D) Não é evidente se a medicação contra a depressão afeta o risco de suicídio. 

 
10 
Leia a mensagem a seguir. 
 

 
(Disponível em: http://alotatuape.com.br/cfm-divulga-campanha-contra-suicidio/. Acesso em: 26/08/2016.) 

 

Em “Faça circular nas redes o seu compromisso com a vida!”, a palavra “compromisso” expressa ideia de  
A) apreço.   B) privilégio.   C) desinteresse.   D) comprometimento.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 
Diego está fazendo um curso de informática e precisa utilizar, 3 vezes por semana, o transporte público para chegar 
ao local das aulas. O preço da passagem é de R$ 2,10 a ida e R$ 2,40 a volta, pois o transporte passa por um trajeto 
que aumenta o valor da passagem. Com intenção de economizar, Diego pretende fazer um cartão de estudante para 
utilizar o transporte público, o que irá reduzir o custo de suas passagens em 1/3 de seu valor atual. No período de 4 
semanas, se Diego não faltar ao curso, quanto ele terá economizado devido ao desconto do cartão de estudante? 
A) R$ 18,00.   B) R$ 24,00.   C) R$ 27,00.   D) R$ 36,00. 
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12 
Sandra e Paulo são primos e nasceram, respectivamente, no quinto e no vigésimo terceiro dia do mês de abril do 

mesmo ano. Sabendo que Sandra nasceu numa terça-feira, pode-se concluir que Paulo nasceu em que dia da 

semana? 

A) Terça-feira.   B) Quarta-feira.   C) Quinta-feira.   D) Sexta-feira. 

 
13 
Luiz comprou um álbum para colocar suas fotos de viagem. Na primeira viagem, Luiz colocou 48 fotos no álbum, e 
planeja acrescentar mais 64 na segunda viagem, totalizando 2/3 da capacidade do álbum. Qual é o número total de 
fotos que podem ser colocadas neste álbum?  

A) 112.    B) 150.    C) 168.    D) 196. 

 
14 
Reordenando as letras apresentadas a seguir forma-se uma palavra que é um(a): 
 

U S Á R C T I R E O I 
 

A) Lugar.   B) Cidade.   C) Animal.   D) Profissão. 

 

15 
Qual das alternativas a seguir pertence a um grupo DIFERENTE das demais? 
A) Tigre.   B) Zebra.   C) Girafa.   D) Elefante. 

 
16 
Alice visita sua avó todas as semanas, sempre na quarta-feira. Em determinado ano, Alice visitou sua avó no dia 8 de 

abril. Qual foi a data da última visita que Alice fez a sua avó no referido ano? 
A) 28 de dezembro.  B) 29 de dezembro.  C) 30 de dezembro.  D) 31 de dezembro. 

 

17 
Uma banda alternativa é formada por três amigas: Ana, Elza e Cássia. Os instrumentos tocados na banda são: teclado, 

guitarra e bateria, sendo que cada uma delas toca apenas um dos instrumentos. Cada uma das amigas possui uma 
idade diferente: 25, 26 e 27 anos. Considere que: 

 quem toca bateria é a mais velha das amigas; 

 Ana não toca guitarra; 

 Cássia não toca teclado e não é a mais nova; 

 Elza não é a mais velha do que Ana; e, 

 a amiga mais nova toca guitarra. 
Considerando as informações, é correto afirmar que: 
A) Ana toca bateria e tem 26 anos.     C) Elza toca guitarra e tem 26 anos. 

B) Ana toca teclado e tem 26 anos.    D) Cássia toca guitarra e tem 27 anos. 

 
18 
Qual alternativa completa o diagrama apresentado? 
 

 
 

A) 15.    B) 30.    C) 55.    D) 73.  
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19 
Considere a seguinte sequência: 
 

(69, 23, 138, 46, 276, ?, 552, 184) 
 

Qual das alternativas substitui a interrogação apresentada na sequência? 
A) 90.    B) 92.    C) 94.    D) 96. 

 
20 
Qual das alternativas apresenta um número, que multiplicado por ele mesmo, resulta no menor valor? 

A) .
2

1
1a     B) .

5

1

3

1
b     C) .

4

1

3

1
c     D) .

6

1

5

1
d   

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21 
A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história. Ainda que durante o período grego clássico não tenha se 
desenvolvido tanto quanto a escultura, a pintura foi uma das principais formas de representação dos povos 
medievais, do Renascimento até o século XX. Observe a imagem. 
 

 
 

A imagem anterior se trata de: 
A) Escultura.   B) Desenho.   C) Pintura a óleo.  D) Pintura rupestre. 

 
22 
As inundações ocorrem devido à ausência ou à ineficácia do planejamento do uso e ocupação do solo, sobretudo nas 
áreas urbanas. Na dinâmica natural dos rios, as planícies, em especial suas várzeas, são áreas de deposição de 
sedimentos e, nos picos pluviométricos, podem ser inundadas, pois o volume de água é maior do que a capacidade de 
vazão do leito do rio. São fatores que aumentam o volume das águas dos rios de planície e contribuem para a 
ocorrência em áreas urbanas, EXCETO: 
A) Impermeabilização do solo.     C) Canalização do leito de rios e córregos. 
B) Retificação do leito de rios e córregos.   D) Deposição do lixo sólido em aterros sanitários. 

 
23 
A exploração econômica dos recursos minerais acarreta uma série de impactos ambientais nos locais de extração. 
Esses locais correspondem aos depósitos minerais, onde estão instaladas as larvas, que geram diversos impactos 
socioambientais. Dentre as alternativas a seguir, qual delas NÃO constitui um impacto socioambiental da exploração 
mineral? 
A) Desmatamento.      C) Contaminação da água. 
B) Poluição sonora.      D) Redução da perda do solo. 

 
24 
A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (CMDS) foi realizada em Johannesburgo, na África do Sul, em 
2002. Os documentos produzidos nesse evento reafirmaram as preocupações ambientais da Rio 92 e estipularam 
metas relacionadas ao acesso à água potável, ao saneamento básico, à moradia, à saúde e à segurança alimentar. A 
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável ficou conhecida como: 
A) Rio 92.   B) Rio + 10.   C) Rio + 20.   D) Agenda 21. 
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25 
Sobre a poluição do solo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Além da mineração, as principais formas de poluição do solo ocorrem pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos na produção agrícola comercial; pela deposição inadequada de lixo; e, pela falta de 
saneamento básico para tratamento de esgoto doméstico e industrial. 

(     ) Os municípios brasileiros que registram áreas com solos contaminados por agrotóxicos estão concentrados 
principalmente nas regiões onde predominam as monoculturas, como os estados da região Centro-Oeste. 

(     ) Durante a aplicação dos agrotóxicos, parte dos produtos químicos utilizada na sua composição entra em contato 
direto com o solo e, depois, com as águas superficiais e subterrâneas. O uso de agrotóxicos também pode por em 
risco a saúde dos trabalhadores rurais e contaminar os alimentos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F.   B) V, F, V.   C) V, V, V.   D) F, F, V. 

 
26 
A água de mares e oceanos cobre 71% da superfície terrestre. Apesar de corresponder parte do total, a água doce 
disponível é suficiente para atender o mínimo anual necessário para cada habitante do planeta. Entretanto, cerca de 
um bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água de boa qualidade para suas necessidades diárias. São as 
causas dessa carência: 
I. Distribuição irregular no planeta dos recursos hídricos. 
II. Diferenças socioeconômicas entre países e entre grupos sociais da população de um mesmo país não refletem no 

acesso à agua. 
III. Diversas formas de poluição e contaminação restringem as fontes de água potável, sobretudo nas grandes cidades. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
27 
Baixos índices de umidade do ar podem provocar problemas de saúde, principalmente ao sistema respiratório. 
Relacione adequadamente as porcentagens de umidade do ar de acordo com a realidade que cada porcentagem 
representa. 
1. Abaixo de 12%. 
2. Entre 12% e 20%. 
3. Entre 20% e 30%. 

(     ) Estado de atenção. 
(     ) Estado de alerta. 
(     ) Estado de emergência. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1.   B) 1, 2, 3.   C) 2, 3, 1.   D) 2, 1, 3. 

 
28 

América do Sul: geleiras estão com os dias contados 
 

“Em agosto – 2009 – despareceu a geleira Chacaltaya na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, que tinha 18 mil anos de 
existência. Os especialistas esperavam o degelo para 2015, mas ocorreu antes e [...] o que foi uma pista de esqui 
valorizada por ser a mais alta do mundo, com 5.300 metros acima do nível do mar, agora é um declive de rochas e 
algumas placas isoladas de gelo.” 

(VALENTE, Marcela. Ambiente – América do Sul: geleiras estão com os dias contados. Agência Inter Press Service, 2009.) 
 

O fenômeno descrito trata-se de: 
A) Chuva ácida.       C) Inversão térmica. 
B) Ilha de calor.       D) Aquecimento global. 

 
29 
As atividades econômicas exerceram e continuam exercendo pressão sobre as florestas. Dos fatores a seguir qual 
deles NÃO é um fator responsável pela redução das formações florestais nativas? 
A) Agricultura itinerante de queimadas. 
B) Manutenção de espécies vegetacionais nativas. 
C) Produção de lenha para uso residencial e industrial. 
D) Implantação de grandes obras de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, rodovias e ferrovias. 
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30 
Leia o fragmento de texto a seguir. 
 

Já era tempo de os trabalhadores terem as coisas a seu modo... 
E por um dia de trabalho receberem um dia de salário 
Este é o momento para fazer greves, pelo menos assim me parece 
O monopólio recebeu golpes, mas este deve ser fatal 
Os trabalhadores aos milhares se queixam, seu fardo é pesado 
Que a ordem marque sua conduta, que encontrem o sucesso ao final. 

(PALMER, Roy. A touch on the times: songs of social change. 1770-1914. Middlesex: Peguin Education Books, 1974, p. 309.) 
 

O fragmento retrata uma situação da realidade dos trabalhadores. Qual o melhor título para o fragmento anterior? 
A) Tempo de greve.      C) Sociedade futurista. 
B) Greve nunca mais.      D) Sociedade socialista. 

 
 

 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 

controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 

inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. 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). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 

candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental completo e incompleto e 

40 (quarenta) questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 

resposta correta. 

9. 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, 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. 

10. 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. 

11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 

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. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




