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CCAARRGGOO::  VVIIGGIIAA  

 
A gravidez na adolescência 

 

A adolescência é uma fase bastante conturbada na maioria das vezes em razão das descobertas, das ideias opostas 
às dos pais e irmãos, formação da identidade, fase na qual as conversas envolvem namoro, brincadeiras e tabus. É uma 

fase do desenvolvimento humano que está entre a infância e a fase adulta. Muitas alterações são percebidas na 
fisiologia do organismo, nos pensamentos e nas atitudes desses jovens. 

A gravidez é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião na mulher e envolve várias alterações físicas 
e psicológicas. Desde o crescimento do útero e alterações nas mamas há preocupações sobre o futuro da criança que 

ainda irá nascer. São pensamentos e alterações importantes para o período. 

Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias consequências para todos os familiares, 
mas principalmente para os adolescentes envolvidos, pois envolvem crises e conflitos. O que acontece é que esses 
jovens não estão preparados emocionalmente e nem mesmo financeiramente para assumir tamanha responsabilidade, 
fazendo com que muitos adolescentes saiam de casa, cometam abortos, deixem os estudos ou abandonem as crianças 

sem saber o que fazer ou fugindo da própria realidade.  

O início da atividade sexual está relacionado ao contexto familiar; adolescentes que iniciam a vida sexual 
precocemente e engravidam, na maioria das vezes, têm o mesmo histórico dos pais. A queda dos comportamentos 

conservadores, a liberdade idealizada, o hábito de “ficar” em encontros eventuais, a não utilização de métodos 
contraceptivos, embora haja distribuição gratuita pelos órgãos de saúde públicos, seja por desconhecimento ou por 
tentativa de esconder dos pais a vida sexual ativa, fazem com que a cada dia a atividade sexual infantil e juvenil cresça e 
consequentemente haja um aumento do número de gravidez na adolescência. 

A gravidez precoce pode estar relacionada com diferentes fatores, desde estrutura familiar, formação psicológica e 

baixa autoestima. Por isso, o apoio da família é tão importante, pois a família é a base que poderá proporcionar 

compreensão, diálogo, segurança, afeto e auxílio para que tanto os adolescentes envolvidos quanto a criança que foi 
gerada se desenvolvam saudavelmente. Com o apoio da família, aborto e dificuldades de amamentação têm seus riscos 

diminuídos. Alterações na gestação envolvem diferentes alterações no organismo da jovem grávida e sintomas como 

depressão e humor podem piorar ou melhorar. 

É muito importante que a adolescente faça o pré-natal para que possa compreender melhor o que está 

acontecendo com seu corpo, seu bebê, prevenir doenças e conversar abertamente com um profissional, sanando as 

dúvidas que atordoam e angustiam essas jovens. 
(Por Giorgia Lay-Ang. Disponível em:  http://brasilescola.uol.com.br/biologia/gravidez-adolescencia.htm. Acesso em: 21/01/2016. Adaptado.) 

 
01 
Segundo o texto, é correto afirmar que 

A) o início da atividade sexual não está relacionado ao contexto familiar. 

B) quando ocorre uma gravidez na adolescência o apoio da família é muito importante. 
C) a gravidez na adolescência é considerada de risco devido ao sistema emocional descontrolado. 
D) para evitar a gravidez na adolescência é necessário esclarecer todas as dúvidas dos adolescentes em relação à 

sexualidade e aos compromissos financeiros. 

 

02 
De acordo com as ideias do texto, a gravidez precoce pode estar relacionada com os seguintes fatores, EXCETO: 

A) Baixa autoestima.       C) Formação psicológica. 
B) Estrutura familiar.      D) Número excessivo de abortos. 

 

03 
Sobre a gravidez na adolescência, segundo as informações textuais, é correto afirmar que 

A) tem diminuído nos últimos anos. 
B) envolve problemas emocionais, somente. 
C) trata-se de uma atitude planejada na maioria das vezes. 

D) pode acarretar sérias consequências a todos os familiares. 
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04 
Segundo o texto, são fatores que fazem com que a cada dia a atividade sexual infantil e juvenil cresça e 
consequentemente haja um aumento do número de gravidez na adolescência, EXCETO: 
A) A liberdade idealizada.      C) O hábito de “ficar” em encontros eventuais. 
B) O uso de contraceptivos naturais.    D) A queda dos comportamentos conservadores. 

 
05 
No trecho “É muito importante que a adolescente faça o pré-natal para que possa compreender melhor o que está 
acontecendo com seu corpo, seu bebê, prevenir doenças e conversar abertamente com um profissional, sanando as 
dúvidas que atordoam e angustiam essas jovens.” (6º§), as palavras em destaque podem ser substituídas, sem 
alteração de sentido, por 
A) arrasam e aliviam.       C) assolam e entristecem. 
B) escapam e resistem.      D) perturbam e deprimem. 

 
06 
No trecho “Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias consequências para todos os 
familiares, mas principalmente para os adolescentes envolvidos, pois envolvem crises e conflitos.” (3º§), os termos 
destacados expressam, respectivamente, ideia de: 
A) Tempo e contraste.       C) Condição e conformidade. 
B) Hipótese e conclusão.     D) Consequência e acrescentamento. 

 
07 
Em relação à classe de palavras, assinale a alternativa que apresenta a relação INCORRETA. 
A) “São pensamentos e alterações importantes para o período.” (2º§) – Adjetivo. 
B) “O início da atividade sexual está relacionado ao contexto familiar;...” (4º§) – Advérbio.  
C) “É uma fase do desenvolvimento humano que está entre a infância e a fase adulta.” (1º§) – Preposição.  
D) “Com o apoio da família, aborto e dificuldades de amamentação têm seus riscos diminuídos.” (5º§) – Verbo.  

 
08 
As seguintes afirmativas transcritas do texto apresentam o mesmo modo verbal, EXCETO: 
A) “Por isso, o apoio da família é tão importante,...” (5º§) 
B) “... a base que poderá proporcionar compreensão, diálogo, segurança, afeto...” (5º§) 
C) “Muitas alterações são percebidas na fisiologia do organismo, nos pensamentos e nas atitudes desses jovens.” (1º§) 
D) “Alterações na gestação envolvem diferentes alterações no organismo da jovem grávida e sintomas como depressão 

e humor podem piorar ou melhorar.” (5º§) 

 
09 
Em “São pensamentos e alterações importantes para o período.” (2º§), a palavra “importantes” significa 
A) fortes.   B) precárias.   C) improváveis.   D) consideráveis. 

 
10 
Em “A adolescência é uma fase bastante conturbada...” (1º§) o sujeito é 
A) elíptico.   B) simples.   C) inexistente.   D) indeterminado. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 
Considere as seguintes afirmativas: 
I. O número 74.172 é divisível por 3 e por 4. 
II. 2,0150 > 2,1. 
III. O pentágono é um polígono que possui 5 vértices. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) I e II.    C) I e III.   D) II e III. 
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12 
Em uma clínica de massagens foram oferecidas as seguintes massagens em promoção: cervical, lombar e facial. 
Durante a promoção, obteve-se o seguinte relatório de serviços prestados aos clientes: 

 45 fizeram massagem cervical; 

 46 fizeram massagem lombar; 

 31 fizeram massagem cervical; 

 18 fizeram massagem facial e cervical; 

 22 fizeram massagem lombar e cervical; 

 17 escolheram massagem facial e lombar; e, 

 10 receberam os três tipos de massagem. 
Qual é o total de clientes durante a promoção? 
A) 57.    B) 73.    C) 122.    D) 179. 
 

13 
Janaína ligou para uma pizzaria cujo valor da pizza é R$ 27,00. Como sempre compra pizzas neste local, ela ganhou 
um cupom de descontos, que lhe rende 30% de desconto sobre o valor da segunda pizza. Se Janaína comprar duas 
pizzas, o preço que ela deverá pagar é de 
A) R$ 37,80.   B) R$ 45,90.   C) R$ 48,90.   D) R$ 54,00. 
 

14 
Qual dos polígonos a seguir NÃO pertence ao grupo dos demais? 
A) Losango.   B) Triângulo.   C) Retângulo.   D) Paralelogramo. 
 

15 
Um artista pegou um quadro em formato retangular conforme ilustra a figura a seguir. 
 

 
Sabe-se que: 

 a diferença entre o lado maior e o lado menor é de 40 cm; e, 

 o triplo do lado maior é igual ao quádruplo do lado menor. 
Qual é a medida da diagonal deste quadro? 
A) 160 cm.   B) 180 cm.   C) 200 cm.   D) 220 cm. 
 

16 
Somando-se 8 unidades à metade do quadrado de um número, obtém-se o quádruplo deste número como resultado. 
Que número é este? 
A) 2.                            B) 3.    C) 4.    D) 5. 
 

17 
O segundo maior prédio de uma cidade mede 113 m, e sua altura corresponde a 82% da altura do maior prédio. Qual 
das alternativas a seguir mais se aproxima da altura do maior prédio da cidade? 
A) 139 m.   B) 142 m.   C) 147 m.   D) 151 m. 
 

18 
Marcelo comprou R$ 357,00 em roupas e decidiu pagar 2/7 deste valor à vista e parcelar o restante em 10 vezes. Qual 
será o valor da parcela que Marcelo irá pagar? 
A) R$ 16,80.   B) R$ 23,40.   C) R$ 25,50.   D) R$ 35,70. 
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19 
Uma torta foi dividida em 8 pedaços iguais, conforme ilustra a figura a seguir. 
 

 
 

As estrelas apresentadas na figura estão escondidas nestes pedaços da torta, de modo que ao retirar o pedaço a 
pessoa não saiba se este contém uma estrela ou não. Esta estrela significa que neste pedaço existe um ingrediente 
especial. Se uma pessoa retirar um pedaço desta torta de forma aleatória, qual a probabilidade dela pegar um pedaço 
que possui algum ingrediente especial? 
A) 30,0%.   B) 32,5%.   C) 37,5%.   D) 39,5%. 

 
20 
Considere as figuras a seguir. 
 

 
 

Mantendo-se o padrão apresentado anteriormente, qual figura irá aparecer na 173º posição? 

A) 

 

C) 

 

B) 

 

D) 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21 
“No oceano Pacífico, existe uma área de grande instabilidade geológica, com forte atividade vulcânica e um grande 
número de terremotos. Com o formato semelhante a uma ferradura ela compreende a costa oeste da América e o 
leste da Ásia e da Oceania.” Essa região é conhecida geologicamente como: 
A) Arco de fogo.  B) Roda de fogo.  C) Círculo de fogo.  D) Complexo de fogo. 

 
22 
“Considerada a primeira mulher eleita pelo voto do povo como presidente da Argentina, se reelegeu em 2011 numa 
vitória que a colocou como a presidente que conquistou o maior número de votos desde 1983 no país.” Trata-se de: 
A) Eva Perón.   B) Cristina Kirchner.  C) Gleisi Hoffmann.  D) Margaret Thatcher. 

 
23 
“Grande parte dos objetos artesanais é feita com elementos da natureza local. No Jalapão, região situada no estado 
do Tocantins, cestas, bolsas, brincos e outros objetos estão sendo produzidos a partir de uma planta que nasce em 
áreas alagadas da região. Essas peças ganharam reconhecimento e destaque nacional por sua beleza e sua cor que 
lembra o ouro.” A planta utilizada para fabricação dessas peças é: 
A) Cúrcuma.   B) Carnaúba.   C) Ipê amarelo.   D) Capim-dourado. 
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24 
A formação de grandes cidades no Brasil foi acompanhada pelo surgimento de graves problemas sociais, 
principalmente em razão do caráter concentrador e excludente do processo de desenvolvimento do país. São 
problemas sociais comuns nos espaços urbanos, EXCETO: 
A) Elevadas taxas de violência, especialmente entre os jovens. 
B) Saneamento básico e transporte público insuficiente ou precário. 
C) Poluição das águas causadas pelo lançamento de dejetos industriais e domésticos nos rios. 
D) Precariedade dos serviços públicos, como escolas e hospitais com graves problemas de atendimento à população. 

 

25 
A cultura nordestina apresenta características próprias, resultantes da interação entre portugueses, africanos e 
indígenas. Dessa mistura resulta um complexo e diversificado emaranhado de manifestações culturais. Podemos 
destacar como elementos tradicionais da cultura regional nordestina, EXCETO: 
A) O frevo.        C) A literatura de Cordel. 
B) O vatapá e o acarajé.      D) A bombacha e o chimarrão. 

 

26 
A América Latina engloba países americanos com profundos contrastes socioeconômicos, culturais e naturais, onde 
predominam idiomas derivados do latim. Assinale a alternativa que contempla apenas países latino-americanos. 
A) Cuba, Haiti e Angola.       C) Argentina, Brasil e Jamaica. 
B) Chile, México e Nigéria.     D) Canadá, Estados Unidos e Brasil.  

 

27 
“Considerado um dos mais importantes nomes da poesia e da música nacionais, esse artista deixou uma obra vasta, 
passando pela literatura, teatro, cinema e música. O poema ‘Soneto de Fidelidade’ e a música ‘Garota de Ipanema’, 
em parceria com Tom Jobim, configuram entre seus sucessos.” Esse autor é: 
A) Erasmo Carlos.      C) Manuel Bandeira. 
B) Monteiro Lobato.      D) Vinicius de Moraes. 

 

28 
A obra “As mil e uma noites” é famosa no mundo inteiro por reunir histórias tradicionais que ficaram muito 
conhecidas envolvendo aspectos da cultura árabe. Podemos citar entre essas histórias, EXCETO: 
A) Aladim.        C) Simbad, o marujo. 
B) Pocahontas.       D) Ali Babá e os quarenta ladrões. 

 

29 
Mateus Leme surgiu, aproximadamente, no século XVIII quando o bandeirante paulista Mateus Leme descobriu as 
terras que hoje recebem seu nome. O município de Mateus Leme antes de se emancipar pertencia a: 
A) Betim.   B) Itaúna.   C) Esmeraldas.   D) Pará de Minas. 

 

30 
“Terra boa e hospitaleira 
Cujo povo é varonil 
Tradição de terras mineiras 
Cuja glória honra o Brasil, cuja glória honra o Brasil (...)” 

 

O trecho anterior corresponde a uma estrofe do Hino: 
A) De Minas Gerais.       C) De Belo Horizonte. 
B) De Mateus Leme.      D) Da Inconfidência Mineira. 
 

 



   



 

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 fazer anotações de suas opções de resposta (copiar gabarito) em seu cartão de 

confirmação 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 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio técnico e médio e 30 (trinta) 

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 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, sendo permitida essa conduta apenas no 

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

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 
 

- As provas aplicadas, assim como 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 3 

(três) 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. Será 

disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Câmara Municipal de Mateus Leme, à Av. 

Getúlio Vargas, 736, Mateus Leme – MG, CEP: 35670-000, no horário de 13h00min as 17h00min. 




