CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
Código: 431

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Bravo não é quem sente medo, é quem o vence.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar os cadernos de questões das Provas Objetivas e de Redação, quando houver. Não haverá
substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Caderno Oficial da Prova Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo
estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções
constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela
Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua
Portuguesa, 5 (cinco) questões de Legislação, 5 (cinco) questões de Atualidades,
5 (cinco) questões de Matemática / Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

QUESTÃO 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
QUESTÃO 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
QUESTÃO 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

QUESTÃO 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

QUESTÃO 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
QUESTÃO 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

QUESTÃO 11
Analise a tirinha a seguir.

Disponível em: <https://tinyurl.com/y2daz8x6>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto à regência do verbo “assistir”, assinale a alternativa correta, considerando a norma-padrão.
A) A regência encontra-se correta, pois, por se tratar de verbo transitivo direto, “assistir” não rege preposição.
B) No sentido utilizado no último quadrinho, o verbo “assistir”, assim como quando significa “prestar assistência”,
é transitivo indireto; portanto, a regência está incorreta.
C) No sentido de “ver”, como utilizado no quadrinho, o verbo “assistir” é transitivo direto e indireto; portanto, o uso de
preposição é facultativo, e a tirinha está correta.
D) “Assistir”, no sentido utilizado pela última tirinha, é transitivo indireto; portanto, exige preposição, o que coloca a
tirinha em desacordo com a norma-padrão.
QUESTÃO 12
Pra você ficar por dentro do que rola, convidamos a jornalista e apresentadora Renata Simões, para te guiar nesse
vocabulário das ruas.
Se liga só:
Bapho: Um acontecimento para lá de inesperado, marcante. Algo que pode (ou não) causar uma revolução na vida. Às
vezes é dito em tom de fofoca “preciso te contar um bapho” ou como comentário “que bapho!” Quando o bapho é muito
bapho mesmo, a gente escreve com PH.
Salve: Um aceno, um alô. A gente manda salve pros amigos e quando quer avisar algo.
Tranqueira: Aquele ou aquilo que ninguém quer. Não é bom pra nada.
Causar: Tem gente que causa uma situação, um problema, um furor, uma excitação. Usado em sua maioria de maneira
positiva, causar é o ato de chegar chegando ou perturbar alguma situação. O fulano pode causar no bar ao beber demais
ou os amigos podem causar no show ao fazer um mosh.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y39xbjkr>. Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso das gírias, assinale a alternativa incorreta.
A) A língua, como elemento de comunicação que está a serviço do falante, modifica-se de acordo com suas
necessidades comunicacionais e de criação de identidade, sendo a gíria uma expressão dessa função da
linguagem.
B) As gírias constituem uma criação de códigos linguísticos que empobrecem a linguagem, pois só são acessíveis
a determinados grupos sociais. Por isso, os registros nos quais se utilizam gírias não fazem parte da língua
portuguesa.
C) A modalidade coloquial, na qual se verifica o uso das gírias, constitui uma variedade da língua portuguesa que
abarca não só esse fenômeno, mas também marcas de oralidade, utilização distinta da sintaxe e criação de
neologismos, por exemplo.
D) Situações formais de comunicação exigem domínio das variantes formais da língua, como o conhecimento da
norma-padrão. Nesses contextos, o uso de gírias e outros marcadores de dialeto não configura a escolha mais
adequada de variantes linguísticas.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

Analise o trecho a seguir.

Analise a tirinha a seguir.

“Oh, pedaço de mim

Oh, metade amputada de mim
Leva o que há de ti
Que a saudade dói latejada
É assim como uma fisgada
No membro que já perdi”
(Metade de mim – Chico Buarque). Disponível em: <https://
www.letras.mus.br/chico-buarque/86030/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Nos versos em destaque, Chico Buarque utiliza imagens
poéticas para descrever a saudade. O processo em
questão denomina-se
A) metonímia, uma vez que há a substituição do
nome “saudade” por “fisgada”, na intenção de
remeter à dor causada pela saudade.
B) perífrase, pois, para dar ideia do sentimento
provocado pela saudade, o autor recorre a uma
expressão que identifica facilmente esse termo.
C) símile, já que o segundo termo da metáfora
(fisgada) é precedido de conjunção comparativa
(como), comparando as duas ideias e criando a
imagem poética.
D) pleonasmo, visto que ideias já expressas são
repetidas ao longo dos versos, com o objetivo de
enfatizar a imagem criada pelo autor.
QUESTÃO 14

Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ti/ri/
tirinha-0.jpg>. Acesso em: 5 ago. 2019.

O motivo pelo qual a personagem sentiu-se “vingada”,
em relação à fala “tenho bebido menas coca-cola” está
corretamente justificado em:
A) Há um desvio da norma-padrão no que diz
respeito à concordância de número entre
substantivo e determinante.
B) A concordância verbal da frase está incorreta,
uma vez que o verbo não concorda com o sujeito
ao qual ele se refere.
C) Uma palavra invariável está incorretamente
flexionada, na tentativa de realizar concordância
de gênero.
D) A concordância de gênero entre o nome e o
advérbio da frase está incorreta, pois o advérbio
deveria acompanhar a flexão de gênero do
nome.

Leia a tirinha a seguir.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 16
Disponível em: <http://dc.rbsdirect.com.br/imagesrc/23603232.
jpg?w=660>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto ao que afirma a tirinha, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O paradoxo reside no fato de que locuções
adverbiais femininas, como “às vezes”, recebem
crase em todas as incidências, o que consiste
num contraste entre as ideias expressas em “às
vezes” e “sempre”.
(   ) O personagem Camilo identifica um paradoxo
devido ao fato de que a instrução dada pela
garota está errada: há casos específicos em que
a locução adverbial “às vezes” não recebe crase.
(   ) Se “às vezes” for grafado sem crase, a depender
da frase, pode haver mudança de sentido. É a
isso que o personagem Camilo se refere quando
afirma haver um “paradoxo” na fala da colega.
Assinale a sequência correta.
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Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.
Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.

A) V F F

A) V F F V

B) F V V

B) V V F F

C) V F V

C) F F V F

D) F V F

D) F V V V

QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município

De acordo com a Lei Complementar Municipal
nº 40/1992, constituem indenizações ao servidor público,
exceto:

A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  

A) Aposentadoria.
B) Ajuda de custo.
C) Transporte.

B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
QUESTÃO 18
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade
A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
QUESTÃO 19
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.
A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

D) Diárias.

ATUALIDADES
QUESTÃO 21
O sarampo voltou a assombrar o Brasil no último ano.
Em 2018, mais de 10 mil casos foram confirmados no
país e, neste ano, os números não param de crescer.
O estado de São Paulo, por exemplo, registrou um
aumento de 303% (de 51 para 206) nos casos da doença
entre junho e julho, de acordo com boletim divulgado
pela Secretaria Estadual da Saúde.
[...]
Embora o sarampo seja conhecido como uma doença
infantil, segundo o boletim da Secretaria, os jovens
e adultos representam 47% dos casos atuais em São
Paulo. A explicação para o novo foco da doença ser essa
faixa etária está justamente no histórico da condição no
país.
Disponível em: <https://vivabem.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/07/11/por-que-agora-a-vacina-do-sarampo-edirecionada-a-jovens-de-15-a-29-anos.htm>.
Acesso em: 18 jul. 2019.

O estado de São Paulo tem intensificado o movimento
de vacinação contra o sarampo de sua população,
priorizando o grupo formado por jovens e adultos entre
15 e 29 anos de idade.
Essa faixa etária tem sido priorizada porque,

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

A) nela, estão os maiores usuários de redes sociais,
sendo, por isso, afetados pelo movimento
antivacinação e receptivos a ele, deixando de
ser vacinados quando crianças.

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.

B) no momento em que esse grupo priorizado
nasceu, o Brasil foi certificado pela OPAS pela
erradicação do sarampo, o que levou os pais a
não vacinarem seus filhos.

D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.

C) quando esse grupo era criança, a vacina era
aplicada em apenas uma dose e a segunda,
que protege contra o sarampo, começou a ser
aplicada a partir do ano 2000.
D) sendo essa doença altamente contagiosa,
pessoas entre 15 e 29 anos de idade devem ser
priorizadas na vacinação, uma vez que é nessa
faixa que predominam grandes eventos sociais.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

O Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, com o Edifício
da Câmara Municipal e o Coreto, é um dos principais
espaços públicos localizados na região central de
Uberlândia.

Uma parcela de 7% dos brasileiros acredita que o formato
da Terra é plano, aponta uma pesquisa realizada pelo
Instituto Datafolha no início deste mês. O levantamento
contou com 2 086 entrevistados maiores de 16 anos de
idade em 103 cidades pelo país e foi o primeiro a estimar
quantos no país duvidam que o planeta seja esférico –
cerca de 11 milhões de pessoas.

Sobre o Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, é correto
afirmar:
A) Dado seu valor histórico e paisagístico, é um bem
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN.
B) Foi projetado e construído para corresponder
à modernidade da época, materializada na
proclamação da República.
C) Recebeu esse nome na sua inauguração,
em homenagem ao empresário da cidade que
mais investiu na sua construção.
D) Tem como um dos elementos de destaque o fato
de ser a primeira praça do país construída sobre
um cemitério.
QUESTÃO 23
Analise os textos a seguir.
TEXTO I

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-planamostra-pesquisa.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Sobre o crescimento do terraplanismo no Brasil,
é correto afirmar:
A) A adoção do terraplanismo tem sido, para seus
adeptos, a oportunidade de ganhar visibilidade,
dado que o movimento é disseminado por redes
sociais.
B) A população brasileira é marcadamente idosa,
pois é nesse seguimento que se concentram as
pessoas que seguem as teorias terraplanistas.
C) O grande dano que ideias como o terraplanismo
podem causar para os brasileiros, assim como
para outros povos, é o de afastar a população
da ciência.
D) O índice de baixa escolaridade no país é
muito grande, pois as pessoas que adotam o
terraplanismo têm o Ensino Fundamental como
grau máximo concluído.
QUESTÃO 25
A mobilidade urbana é um problema que afeta as
grandes cidades na atualidade do Brasil e do mundo.
Por isso, em várias cidades, verifica-se iniciativas que
buscam oferecer soluções para esse problema.

Disponível em: <https://electronicalminds.wordpress.com/
charges/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

TEXTO II
“Um relatório apresentado pelas Organizações das
Nações Unidas (ONU) mostra que o Brasil é o maior
produtor de lixo eletrônico (e-lixo) da América Latina, e,
se contar todo o continente americano, fica atrás apenas
dos Estados Unidos.”
Disponível em: <https://diariodeuberlandia.com.br/
noticia/21647/uberlandia-conta-com-opcoes-para-destinacaocorreta-de-lixo-eletronico>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Sobre a destinação do lixo eletrônico no Brasil, é correto
afirmar que a(o)
A) indústria de eletrônicos recolhe seus produtos
após o uso de forma compulsória.

O sistema alternativo que atende às demandas
ambientais e econômicas para a mobilidade urbana é
A) compartilhamento de bicicletas e patinetes.
B) sistema de táxis-lotação,
semelhante ao dos ônibus.

itinerário

C) sistema de trens metropolitanos movidos por
eletricidade.
D) transporte automotivo por aplicativo.

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 26

B) maior parte do lixo eletrônico brasileiro é
destinada à reciclagem e ao reuso.

Oto, Téo e Tom são três amigos que trabalham juntos.
Dois deles têm 34 anos de idade e sempre dizem
mentira. Já o outro amigo, que tem 40 anos de idade,
diz sempre a verdade.

C) e-lixo pode ser reciclado e seus componentes
podem ser selecionados para destinação correta.

Se Téo disse que a idade de Tom não é 34 anos de
idade, então é correto afirmar que

D) lixo eletrônico, devido a sua composição tóxica,
deve ser descartado isoladamente.

A) Oto tem 34 anos de idade.
B) Téo e Tom sempre mentem.
C) Téo tem 40 anos de idade.
D) Tom diz sempre a verdade.

10

com

QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Max e seus cinco amigos estão em uma fila cujas posições
ocorrem de forma crescente, sempre da esquerda para
direita. Edu está em uma posição anterior à de Isa, que,
por sua vez, está em uma posição, imediatamente,
posterior à de Mel. Léo, com certeza, não está antes
de todos os outros cinco amigos na fila, mas está em
uma posição mais próxima da primeira do que da última.
É certo que Eli está em uma posição anterior à de
Edu e que esse, por sua vez, não ocupa a quarta posição
da fila.

Cleide comprou um relógio analógico e descobriu,
após algum tempo que a hora por ele marcada tinha um
atraso com relação à indicação de hora correta. Após
algumas observações, ela percebeu que seu relógio
tinha um atraso de 3 segundos e 1 décimo de segundo
a cada minuto que passava. Certo dia, Cleide parou
totalmente seu relógio, e o ajustou corretamente ao
horário real, que era exatamente de 14h, permanecendo
o atraso do relógio a contar a partir desse horário.

Dessa forma, é correto concluir que a pessoa que ocupa
a quarta posição nessa fila

Dessa forma, no horário correto, às 21h desse mesmo
dia, o ponteiro dos segundos do relógio de Cleide
apontava para marcação correspondente a

A) é certamente Mel.

A) 3 segundos.

B) é certamente Isa.

B) 7 segundos.

C) pode ser Mel ou Isa.

C) 21 segundos.

D) pode ser Mel ou Max.

D) 42 segundos.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Um professor entrou em sala e escreveu, sem dizer
nada, a seguinte tabela no quadro.

A figura a seguir representa a planta baixa do chão
de uma sala. As regiões A, B, C e D representam
aquecedores que serão colocados nos quatro cantos do
chão dessa sala.

Posição do
termo na
sequência

1

2

3

4

5

6

7

8

Valor do termo
da sequência

3

5

3

–1

–3

–1

3

5

Após escrever essa tabela, o professor disse aos seus
alunos que ela representava, ordenadamente, a posição
e o valor dos oito primeiros termos de uma sequência,
cuja lei de recorrência era aplicada a partir do seu
terceiro termo. Imediatamente após essas informações,
o professor pediu à aluna Dani que respondesse qual
seria o valor do 79º termo dessa sequência.
Dani, de forma correta, respondeu para o professor,
que era o número
A) 5.

Para manter a sala sempre aquecida na temperatura
ideal, é preciso que pelo menos um dos aquecedores
esteja ligado. O número de maneiras distintas em que
se pode ter pelo menos um dos aquecedores ligados é
igual a

B) 3.

A) 15.

C) –1.

B) 24.

D) –3.

C) 64.
D) 96.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
QUESTÃO 31
Sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes,
tomando como base os preceitos da NBC TG 26,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) Um item do ativo deve ser classificado como ativo
circulante de uma entidade quando se espera
que seja realizado ou quando se pretende que
seja vendido ou consumido no decurso normal do
ciclo operacional da entidade.
(   ) Um item do passivo deve ser classificado como
um elemento integrante do grupo passivo
circulante de uma entidade quando é mantido por
essa entidade essencialmente para a finalidade
de ser negociado.
(   ) O passivo financeiro deve ser classificado como
não circulante quando a sua liquidação estiver
prevista para o período de até 12 meses após
a data do balanço, e o prazo original para sua
liquidação estiver definido para um período
superior a 12 meses.
(   ) Os ativos não circulantes incluem ativos que
são vendidos, consumidos ou realizados como
parte do ciclo operacional normal, quando não se
espera que sejam realizados no período de até
12 meses após a data do balanço.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) F F V V
D) V V F F

QUESTÃO 32
Para que a informação contábil-financeira seja útil,
é preciso que seja relevante e representar com
fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade
da informação contábil-financeira é melhorada se ela for
comparável, verificável, tempestiva e compreensível.
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando as denominações e as
descrições e / ou definições às suas respectivas
características qualitativas da informação contábilfinanceira, conforme prescrito pela NBC TG Estrutura
Conceitual.
COLUNA I
1.

Relevância

2.

Materialidade

3.

Representação fidedigna

COLUNA II
(   ) A informação pode ser capaz de fazer diferença em
uma decisão mesmo no caso de alguns usuários
decidirem não a levarem em consideração ou
já tiverem tomado ciência de sua existência por
outras fontes. A informação contábil-financeira é
capaz de fazer diferença nas decisões se tiver
valor preditivo, valor confirmatório ou ambos.
A informação contábil-financeira tem valor
preditivo se puder ser utilizada como dado
de entrada em processos empregados pelos
usuários para predizer futuros resultados.
(   ) A informação tem essa característica se a sua
omissão ou sua divulgação distorcida puder
influenciar decisões que os usuários tomam com
base na informação contábil-financeira acerca de
entidade específica que reporta a informação. Em
outras palavras, essa característica é um aspecto
de relevância específico da entidade baseado na
natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos
itens aos quais a informação está relacionada no
contexto do relatório contábil-financeiro de uma
entidade em particular.
(   ) O retrato da realidade econômica completo
deve incluir toda a informação necessária para
que o usuário compreenda o fenômeno sendo
retratado, incluindo todas as descrições e
explicações necessárias. Um retrato completo
de um grupo de ativos incluiria, no mínimo, a
descrição da natureza dos ativos que compõem
o grupo, e o retrato numérico de todos os ativos
que compõem o grupo, e a descrição acerca do
que o retrato numérico representa (por exemplo,
custo histórico original, custo histórico ajustado
ou valor justo).
Assinale a sequência correta.
A)
B)
C)
D)
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123
321
231
213

QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Analise as afirmativas a seguir relativas ao grupo Ativo
Intangível do Balanço Patrimonial, tomando por base os
preceitos da NBC TG04 e da Lei nº 6.404/1976.

Segundo a Lei nº 6.404/1976 e a NBC TG 03, a
demonstração dos fluxos de caixa (DFC) deve indicar,
no mínimo, as alterações ocorridas, durante o exercício,
no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregandose essas alterações em, no mínimo, três fluxos: das
operações, dos financiamentos e dos investimentos.

I.

II.

No grupo Ativo Intangível, devem ser
classificados os direitos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da
companhia ou exercidos com essa finalidade,
inclusive o fundo de comércio adquirido.
Um ativo é identificado como Ativo Intangível
quando for separável, ou seja, puder ser separado
da entidade e vendido, transferido, licenciado,
alugado ou trocado, individualmente ou junto
com um contrato, ativo ou passivo relacionado,
independentemente da intenção de uso pela
entidade.

III. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas
se for provável que os benefícios econômicos
futuros esperados, atribuíveis ao ativo, serão
gerados em favor da entidade; e o custo do ativo
possa ser mensurado com confiabilidade.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 34
Com relação ao ajuste a valor presente de elementos
do ativo e do passivo, tomando por base os preceitos da
NBC T 19.17, assinale a alternativa incorreta.
A) A utilização de informações com base no valor
presente concorre para o incremento do valor
preditivo da Contabilidade, permite a correção
de julgamentos acerca de eventos passados já
registrados e traz melhoria na forma pela qual
eventos presentes são reconhecidos.
B) A aplicação do conceito de ajuste a valor
presente sempre equipara o ativo ou o passivo
a seu valor justo. Por isso, valor presente e valor
justo são sinônimos. O ajuste a valor presente
deve ser aplicado a esses elementos como se
fosse nova medição de ativos e passivos.
C) Em termos de meta a ser alcançada, ao se
aplicar o conceito de valor presente, deve-se
associar tal procedimento contábil à mensuração
de elementos do ativo e do passivo, levando-se
em consideração o valor do dinheiro no tempo e
as incertezas a eles associados.

Com relação a esses fluxos e segundo essas duas
normas legais, assinale a alternativa incorreta.
A) As informações sobre os fluxos de caixa
são úteis para avaliar a capacidade de a
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e
possibilitam aos usuários desenvolver modelos
para avaliar e comparar o valor presente dos
fluxos de caixa futuros de diferentes entidades.
Informações históricas dos fluxos de caixa são
frequentemente utilizadas como indicador do
montante, época de ocorrência e grau de certeza
dos fluxos de caixa futuros.
B) O montante dos fluxos de caixa advindos das
atividades operacionais é um indicador-chave da
extensão pela qual as operações da entidade têm
gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar
empréstimos, manter a capacidade operacional,
pagar dividendos e juros sobre o capital próprio
e fazer novos investimentos com fontes externas
de financiamento. Entretanto, esses fluxos não
devem ser usados na projeção de fluxos futuros
de caixa operacionais.
C) A divulgação em separado dos fluxos de caixa
advindos das atividades de investimento
é importante em função de tais fluxos
representarem a extensão em que os dispêndios
de recursos são feitos pela entidade com a
finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no
futuro. Somente desembolsos que resultam em
ativo reconhecido nas demonstrações contábeis
são passíveis de classificação como atividades
de investimento.
D) A divulgação separada dos fluxos de caixa
advindos das atividades de financiamento
é importante por ser útil na predição de
exigências de fluxos futuros de caixa por parte
de fornecedores de capital à entidade. Exemplos
de fluxos de caixa advindos das atividades de
financiamento incluem (i) pagamentos em caixa
a investidores para adquirir ou resgatar ações
da entidade e (ii) pagamentos em caixa pelo
arrendatário para redução do passivo relativo a
arrendamento mercantil.

D) Elementos de ativos e de passivos monetários
com juros implícitos ou explícitos embutidos
devem ser mensurados pelo seu valor presente
quando do seu reconhecimento inicial, por ser
este o valor de custo original desses elementos
dentro da filosofia de valor justo (fair value).
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

Analise as afirmativas a seguir relativas ao Ativo
Imobilizado, tomando como base os preceitos da NBC
TG 27.

Sobre o tratamento contábil para os estoques, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas,
tomando como base os dispositivos da NBC TG 16.

I.

O custo de um item de ativo imobilizado
é equivalente ao preço à vista na data do
reconhecimento. Se o prazo de pagamento
excede os prazos normais de crédito, a diferença
entre o preço equivalente à vista e o total dos
pagamentos deve ser reconhecida como despesa
com juros durante o período, a menos que seja
passível de capitalização.

II.

O valor justo de um ativo é mensurável de
forma confiável (a) se a variabilidade da faixa
de mensuração de valor justo razoável não
for significativa ou (b) se as probabilidades de
várias estimativas, dentro dessa faixa, puderem
ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na
mensuração do valor justo.

III. Cada componente de um item do ativo imobilizado
deve ser depreciado conjuntamente, mesmo
que tenha um custo significativo em relação ao
custo total do item. A entidade deve alocar o
valor inicialmente reconhecido de item do ativo
imobilizado aos componentes significativos
desse item e deve depreciá-los conjuntamente,
com o mesmo critério.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

(   ) O custo dos estoques é recuperável se estes
estiverem danificados, total ou parcialmente
obsoletos ou com preços de venda diminuídos.
O custo dos estoques também é recuperável se
os custos estimados de acabamento ou os custos
estimados a serem incorridos para realizar a
venda tiverem aumentado.
(   ) O custo de aquisição dos estoques compreende
o preço de compra, os impostos de importação e
outros tributos (exceto os recuperáveis perante o
fisco), bem como os custos de transporte, seguro,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à
aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços.
( ) O custo dos estoques de itens que não são
normalmente intercambiáveis e de bens
ou serviços produzidos e segregados para
projetos específicos deve ser atribuído pelo
uso da identificação específica dos seus custos
individuais. A identificação específica do custo
significa que são atribuídos custos específicos a
itens identificados do estoque.
(   ) O valor realizável líquido reflete o preço pelo qual
uma transação ordenada ocorre para a venda do
mesmo estoque no mercado principal (ou mais
vantajoso) para esse estoque entre participantes
do mercado na data de mensuração. O valor justo
é a quantia que a entidade espera realizar com a
venda do estoque no curso normal dos negócios.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Com relação à demonstração do resultado do exercício
(DRE) e à demonstração do resultado abrangente
(DRA), tomando como base os preceitos da NBC TG 26
e da Lei nº 6.404/1976, assinale a alternativa incorreta.

De acordo com o Código Tributário Municipal, assinale
a alternativa que não apresenta obrigação tributária
acessória positiva.

A) A DRE deve discriminar, entre outros, as
participações de debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias, mesmo
na forma de instrumentos financeiros, e de
fundos de previdência de empregados, que não
se caracterizem como despesa.
B) A entidade deve apresentar na DRA as rubricas
ou itens de receitas ou despesas como itens
extraordinários, os quais devem ser também
incluídos nas notas explicativas e ser conciliados
com o resultado líquido apresentado na DRE.
C) A entidade deve divulgar o montante do efeito
tributário relativo a cada componente dos outros
resultados abrangentes, incluindo os ajustes de
reclassificação na DRA ou nas notas explicativas.
D) As despesas devem ser subclassificadas a
fim de destacar componentes do desempenho
que possam diferir em termos de frequência,
potencial de ganho ou de perda e previsibilidade.
QUESTÃO 39
Sobre a Administração Fiscal de Uberlândia, assinale a
alternativa incorreta.
A) Todas as funções referentes ao cadastramento,
lançamento,
cobrança,
recolhimento
e
fiscalização de tributos municipais, aplicação
de sanções por infração previstas na legislação
municipal, bem como medidas de prevenção
ou repressão às fraudes, serão exercidas pela
Secretaria Municipal de Finanças, segundo as
atribuições definidas em regulamento.
B) A Secretaria Municipal de Finanças tem
competência para fiscalizar e lançar créditos
tributários, sendo, portanto, vedado responder
consultas de sujeitos passivos relativas à
aplicação e legislação tributária vigente.
C) No caso de desacato ou embaraço no exercício
das funções fiscalizatórias, os fiscais de tributos
municipais poderão, pessoalmente ou por
intermédio da Secretaria Municipal de Finanças,
requisitar o auxílio de força policial.
D) A
Secretaria
Municipal
de
Finanças
disponibilizará e / ou distribuirá, quando
necessário, modelos de declarações e
documentos.

A) O contribuinte deve prestar esclarecimentos ou
informações que disponha relativos aos bens,
negócios ou atividades próprios e exibir os livros,
documentos, guias, escrituras de bens imóveis,
quando requisitados pela Secretaria Municipal
de Finanças, mediante intimação escrita.
B) O sujeito passivo isento deve cumprir com as
obrigações tributárias acessórias previstas na
legislação municipal.
C) O contribuinte deve comunicar à Secretaria
Municipal de Finanças, dentro de 15 dias,
contados a partir da ocorrência, qualquer
alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir
a obrigação tributária.
D) O contribuinte deve emitir documento fiscal
instituído, conforme regulamento expedido pela
Secretaria Municipal de Finanças.
QUESTÃO 41
Sobre o lançamento tributário, assinale a alternativa
correta.
A) Lançamento é o procedimento privativo da
autoridade administrativa municipal competente,
destinado a constituir o crédito tributário,
mediante a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária correspondente,
a determinação da matéria tributável, o cálculo
do montante do tributo devido, a identificação do
sujeito passivo e, sendo o caso, a propositura da
aplicação da penalidade cabível.
B) O ato do lançamento é discricionário e obrigatório,
sob pena de responsabilidade funcional.
C) O lançamento será realizado e se reportará
à lei vigente à época da sua realização. Por
conseguinte, não se aplica ao lançamento a
legislação que, posteriormente à ocorrência
do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
D) A omissão ou erro de lançamento exime o
contribuinte ou responsável pelo cumprimento
da obrigação tributária, nem de qualquer modo
lhe aproveita.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

Sobre o ISSQN, analise as afirmativas a seguir.

Em regra, a competência tributária do ISSQN será
exercida pelo município em que estiver o estabelecimento
prestador.

I.

II.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
incide também sobre o serviço proveniente
do exterior do país ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do país.
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
incide sobre os serviços prestados mediante a
utilização de bens e serviços públicos explorados
economicamente
mediante
autorização,
permissão ou concessão, com o pagamento de
tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do
serviço.

III. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
não incide sobre o valor intermediado no
mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e
acréscimos moratórios relativos a operações de
crédito realizadas por instituições financeiras.
IV. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
não incide sobre a prestação de serviços em
relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo
ou de conselho fiscal de sociedades e fundações,
bem como dos sócios-gerentes e dos gerentesdelegados.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

De acordo com a legislação vigente de Uberlândia,
são elementos para identificar a presença de
estabelecimento, exceto:
A) Manutenção de pessoal, material, máquinas,
instrumentos e / ou equipamentos necessários à
execução dos serviços.
B) Fixação de residência em Uberlândia do
contribuinte pessoa física ou pelo menos de um
dos sócios de pessoa jurídica contribuinte.
C) Inscrição nos órgãos previdenciários.
D) Permanência ou ânimo de permanecer no local,
para exploração econômica de atividade de
prestação de serviços, exteriorizada através da
indicação do endereço em impressos, formulários
ou correspondência, contratos de locação de
imóveis, propaganda ou publicidade, ou contas
de telefone, de energia elétrica, água ou gás,
em nome do prestador, seu representante ou
preposto.
QUESTÃO 44
Durante o exercício da fiscalização, sujeitos passivos e
autoridade administrativa deverão observar, exceto:
A) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes
das operações a que se refiram.
B) A autoridade administrativa que proceder ou
presidir a quaisquer diligências de fiscalização
lavrará os termos necessários para que se
documente o início do procedimento, na forma
da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas.
C) Em regra e sem prejuízo do disposto na
legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores,
de informação obtida em razão do ofício sobre
a situação econômica ou financeira do sujeito
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado de seus negócios ou atividades.
D) O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito
da Administração Pública, poderá ser realizado
sem instauração de procedimento formal
próprio, sempre que for oportuno e conveniente,
e a entrega será feita pessoalmente à autoridade
solicitante.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

De acordo com a legislação vigente em Uberlândia,
é(são) excluída(o)(s) da base de cálculo do Imposto
sobre a Prestação de Serviços, exceto:

O Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer
Natureza é de competência tributária dos municípios.

A) Fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços fora do local da prestação
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS.
B)

Taxa de fiscalização judiciária.

C) Valores recebidos de terceiros e repassados
aos cooperados pela prática de ato cooperativo
principal e aos contratados ou credenciados pela
prática de ato cooperativo auxiliar, a título de
remuneração pelas respectivas prestações dos
serviços.
D) Valor dos materiais fornecidos pelo prestador
dos serviços de engenharia, agronomia,
agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.
QUESTÃO 46

A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.
A) A competência tributária ativa do imposto em
questão poderá ser delegada para o Estado,
caso seja possível otimizar e racionalizar a
arrecadação e fiscalização.
B) Compete à Secretaria Municipal de Finanças
fiscalizar, lançar e aplicar, se cabível,
penalidades.
C) Ordinariamente,
homologação.

o

lançamento

será

por

D) O ISSQN tem como fato gerador a prestação
de serviços previstos em lei específica, ainda
que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
QUESTÃO 48

Sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana
(IPTU), assinale a alternativa incorreta.

Sobre o imposto sobre a transmissão onerosa de bens
imóveis e direitos a eles relativos (ITBI), assinale a
alternativa correta.

A) O imposto sobre propriedade territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona
urbana do município.

A) O ITBI trata-se de imposto de competência
tributária ativa concorrente dos estados e
municípios.

B) Não se considera imóvel constituído aquele
cuja área de construção não alcance 5% do
respectivo terreno, exceto se chácara ou sítio de
recreio.
C) A base de cálculo do imposto é o preço do lote
ou gleba.
D) O Imposto Territorial Urbano constitui ônus real
e acompanha o imóvel, em todos os casos de
transmissão da propriedade ou de direitos reais
a ele relativos.

B) O contribuinte do imposto é qualquer das partes
na operação tributada, como dispuser a lei.
C) O ITBI incide sobre a transmissão dos bens
ou direitos referidos quando efetuada para sua
incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica
em pagamento de capital nela subscrito, ainda
que a atividade preponderante não seja a venda
ou locação de propriedade imobiliária ou a
cessão de direitos relativos à sua aquisição.
D) A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos, admitindo-se a
dedução do custo de aquisição deles.
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QUESTÃO 49
Considerando a partilha de competências tributárias na
Constituição, assinale a alternativa incorreta.
A) Os municípios podem instituir contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime de seguridade social,
compreendendo, assim, saúde, previdência e
assistência.
B) As taxas e contribuições de melhoria são tributos
de competência tributária ativa concorrente da
União, estados, Distrito Federal e municípios.
C) O IPTU é imposto de competência tributária ativa
dos municípios e do Distrito Federal.
D) Os empréstimos compulsórios são de
competência tributária ativa privativa da União
Federal.
QUESTÃO 50
São princípios constitucionais tributários, exceto:
A) Vedação ao confisco dos impostos.
B) Anualidade.
C) Anterioridade ao exercício financeiro.
D) Irretroatividade.
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GABARITO
(VERSÃO DO CANDIDATO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

músico regente
Código: 432

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Bravo não é quem sente medo, é quem o vence.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar os cadernos de questões das Provas Objetivas e de Redação, quando houver. Não haverá
substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Caderno Oficial da Prova Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo
estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções
constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela
Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua
Portuguesa, 5 (cinco) questões de Legislação, 5 (cinco) questões de Atualidades,
5 (cinco) questões de Matemática / Raciocínio Lógico e 20 (vinte) questões de
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

Questão 11
Analise a tirinha a seguir.

Disponível em: <https://tinyurl.com/y2daz8x6>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto à regência do verbo “assistir”, assinale a alternativa correta, considerando a norma-padrão.
A) A regência encontra-se correta, pois, por se tratar de verbo transitivo direto, “assistir” não rege preposição.
B) No sentido utilizado no último quadrinho, o verbo “assistir”, assim como quando significa “prestar assistência”,
é transitivo indireto; portanto, a regência está incorreta.
C) No sentido de “ver”, como utilizado no quadrinho, o verbo “assistir” é transitivo direto e indireto; portanto, o uso de
preposição é facultativo, e a tirinha está correta.
D) “Assistir”, no sentido utilizado pela última tirinha, é transitivo indireto; portanto, exige preposição, o que coloca a
tirinha em desacordo com a norma-padrão.
Questão 12
Pra você ficar por dentro do que rola, convidamos a jornalista e apresentadora Renata Simões, para te guiar nesse
vocabulário das ruas.
Se liga só:
Bapho: Um acontecimento para lá de inesperado, marcante. Algo que pode (ou não) causar uma revolução na vida. Às
vezes é dito em tom de fofoca “preciso te contar um bapho” ou como comentário “que bapho!” Quando o bapho é muito
bapho mesmo, a gente escreve com PH.
Salve: Um aceno, um alô. A gente manda salve pros amigos e quando quer avisar algo.
Tranqueira: Aquele ou aquilo que ninguém quer. Não é bom pra nada.
Causar: Tem gente que causa uma situação, um problema, um furor, uma excitação. Usado em sua maioria de maneira
positiva, causar é o ato de chegar chegando ou perturbar alguma situação. O fulano pode causar no bar ao beber demais
ou os amigos podem causar no show ao fazer um mosh.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y39xbjkr>. Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso das gírias, assinale a alternativa incorreta.
A) A língua, como elemento de comunicação que está a serviço do falante, modifica-se de acordo com suas
necessidades comunicacionais e de criação de identidade, sendo a gíria uma expressão dessa função da
linguagem.
B) As gírias constituem uma criação de códigos linguísticos que empobrecem a linguagem, pois só são acessíveis
a determinados grupos sociais. Por isso, os registros nos quais se utilizam gírias não fazem parte da língua
portuguesa.
C) A modalidade coloquial, na qual se verifica o uso das gírias, constitui uma variedade da língua portuguesa que
abarca não só esse fenômeno, mas também marcas de oralidade, utilização distinta da sintaxe e criação de
neologismos, por exemplo.
D) Situações formais de comunicação exigem domínio das variantes formais da língua, como o conhecimento da
norma-padrão. Nesses contextos, o uso de gírias e outros marcadores de dialeto não configura a escolha mais
adequada de variantes linguísticas.
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Questão 13

Questão 15

Analise o trecho a seguir.

Analise a tirinha a seguir.

“Oh, pedaço de mim

Oh, metade amputada de mim
Leva o que há de ti
Que a saudade dói latejada
É assim como uma fisgada
No membro que já perdi”
(Metade de mim – Chico Buarque). Disponível em: <https://
www.letras.mus.br/chico-buarque/86030/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Nos versos em destaque, Chico Buarque utiliza imagens
poéticas para descrever a saudade. O processo em
questão denomina-se
A) metonímia, uma vez que há a substituição do
nome “saudade” por “fisgada”, na intenção de
remeter à dor causada pela saudade.
B) perífrase, pois, para dar ideia do sentimento
provocado pela saudade, o autor recorre a uma
expressão que identifica facilmente esse termo.
C) símile, já que o segundo termo da metáfora
(fisgada) é precedido de conjunção comparativa
(como), comparando as duas ideias e criando a
imagem poética.
D) pleonasmo, visto que ideias já expressas são
repetidas ao longo dos versos, com o objetivo de
enfatizar a imagem criada pelo autor.
Questão 14

Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ti/ri/
tirinha-0.jpg>. Acesso em: 5 ago. 2019.

O motivo pelo qual a personagem sentiu-se “vingada”,
em relação à fala “tenho bebido menas coca-cola” está
corretamente justificado em:
A) Há um desvio da norma-padrão no que diz
respeito à concordância de número entre
substantivo e determinante.
B) A concordância verbal da frase está incorreta,
uma vez que o verbo não concorda com o sujeito
ao qual ele se refere.
C) Uma palavra invariável está incorretamente
flexionada, na tentativa de realizar concordância
de gênero.
D) A concordância de gênero entre o nome e o
advérbio da frase está incorreta, pois o advérbio
deveria acompanhar a flexão de gênero do
nome.

Leia a tirinha a seguir.

legislação
Questão 16

Disponível em: <http://dc.rbsdirect.com.br/imagesrc/23603232.
jpg?w=660>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto ao que afirma a tirinha, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O paradoxo reside no fato de que locuções
adverbiais femininas, como “às vezes”, recebem
crase em todas as incidências, o que consiste
num contraste entre as ideias expressas em “às
vezes” e “sempre”.
(   ) O personagem Camilo identifica um paradoxo
devido ao fato de que a instrução dada pela
garota está errada: há casos específicos em que
a locução adverbial “às vezes” não recebe crase.
(   ) Se “às vezes” for grafado sem crase, a depender
da frase, pode haver mudança de sentido. É a
isso que o personagem Camilo se refere quando
afirma haver um “paradoxo” na fala da colega.
Assinale a sequência correta.
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Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.
Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.

A) V F F

A) V F F V

B) F V V

B) V V F F

C) V F V

C) F F V F

D) F V F

D) F V V V

Questão 17

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município

De acordo com a Lei Complementar Municipal
nº 40/1992, constituem indenizações ao servidor público,
exceto:

A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  

A) Aposentadoria.
B) Ajuda de custo.
C) Transporte.

B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 18
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade
A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
Questão 19
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.
A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

D) Diárias.

Atualidades
Questão 21
O sarampo voltou a assombrar o Brasil no último ano.
Em 2018, mais de 10 mil casos foram confirmados no
país e, neste ano, os números não param de crescer.
O estado de São Paulo, por exemplo, registrou um
aumento de 303% (de 51 para 206) nos casos da doença
entre junho e julho, de acordo com boletim divulgado
pela Secretaria Estadual da Saúde.
[...]
Embora o sarampo seja conhecido como uma doença
infantil, segundo o boletim da Secretaria, os jovens
e adultos representam 47% dos casos atuais em São
Paulo. A explicação para o novo foco da doença ser essa
faixa etária está justamente no histórico da condição no
país.
Disponível em: <https://vivabem.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/07/11/por-que-agora-a-vacina-do-sarampo-edirecionada-a-jovens-de-15-a-29-anos.htm>.
Acesso em: 18 jul. 2019.

O estado de São Paulo tem intensificado o movimento
de vacinação contra o sarampo de sua população,
priorizando o grupo formado por jovens e adultos entre
15 e 29 anos de idade.
Essa faixa etária tem sido priorizada porque,

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

A) nela, estão os maiores usuários de redes sociais,
sendo, por isso, afetados pelo movimento
antivacinação e receptivos a ele, deixando de
ser vacinados quando crianças.

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.

B) no momento em que esse grupo priorizado
nasceu, o Brasil foi certificado pela OPAS pela
erradicação do sarampo, o que levou os pais a
não vacinarem seus filhos.

D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.

C) quando esse grupo era criança, a vacina era
aplicada em apenas uma dose e a segunda,
que protege contra o sarampo, começou a ser
aplicada a partir do ano 2000.
D) sendo essa doença altamente contagiosa,
pessoas entre 15 e 29 anos de idade devem ser
priorizadas na vacinação, uma vez que é nessa
faixa que predominam grandes eventos sociais.
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Questão 22

Questão 24

O Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, com o Edifício
da Câmara Municipal e o Coreto, é um dos principais
espaços públicos localizados na região central de
Uberlândia.

Uma parcela de 7% dos brasileiros acredita que o formato
da Terra é plano, aponta uma pesquisa realizada pelo
Instituto Datafolha no início deste mês. O levantamento
contou com 2 086 entrevistados maiores de 16 anos de
idade em 103 cidades pelo país e foi o primeiro a estimar
quantos no país duvidam que o planeta seja esférico –
cerca de 11 milhões de pessoas.

Sobre o Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, é correto
afirmar:
A) Dado seu valor histórico e paisagístico, é um bem
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN.
B) Foi projetado e construído para corresponder
à modernidade da época, materializada na
proclamação da República.
C) Recebeu esse nome na sua inauguração,
em homenagem ao empresário da cidade que
mais investiu na sua construção.
D) Tem como um dos elementos de destaque o fato
de ser a primeira praça do país construída sobre
um cemitério.
Questão 23
Analise os textos a seguir.
TEXTO I

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-planamostra-pesquisa.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Sobre o crescimento do terraplanismo no Brasil,
é correto afirmar:
A) A adoção do terraplanismo tem sido, para seus
adeptos, a oportunidade de ganhar visibilidade,
dado que o movimento é disseminado por redes
sociais.
B) A população brasileira é marcadamente idosa,
pois é nesse seguimento que se concentram as
pessoas que seguem as teorias terraplanistas.
C) O grande dano que ideias como o terraplanismo
podem causar para os brasileiros, assim como
para outros povos, é o de afastar a população
da ciência.
D) O índice de baixa escolaridade no país é
muito grande, pois as pessoas que adotam o
terraplanismo têm o Ensino Fundamental como
grau máximo concluído.
Questão 25
A mobilidade urbana é um problema que afeta as
grandes cidades na atualidade do Brasil e do mundo.
Por isso, em várias cidades, verifica-se iniciativas que
buscam oferecer soluções para esse problema.

Disponível em: <https://electronicalminds.wordpress.com/
charges/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

TEXTO II
“Um relatório apresentado pelas Organizações das
Nações Unidas (ONU) mostra que o Brasil é o maior
produtor de lixo eletrônico (e-lixo) da América Latina, e,
se contar todo o continente americano, fica atrás apenas
dos Estados Unidos.”
Disponível em: <https://diariodeuberlandia.com.br/
noticia/21647/uberlandia-conta-com-opcoes-para-destinacaocorreta-de-lixo-eletronico>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Sobre a destinação do lixo eletrônico no Brasil, é correto
afirmar que a(o)
A) indústria de eletrônicos recolhe seus produtos
após o uso de forma compulsória.

O sistema alternativo que atende às demandas
ambientais e econômicas para a mobilidade urbana é
A) compartilhamento de bicicletas e patinetes.
B) sistema de táxis-lotação,
semelhante ao dos ônibus.

itinerário

C) sistema de trens metropolitanos movidos por
eletricidade.
D) transporte automotivo por aplicativo.

matemática / raciocínio lógico
Questão 26

B) maior parte do lixo eletrônico brasileiro é
destinada à reciclagem e ao reuso.

Oto, Téo e Tom são três amigos que trabalham juntos.
Dois deles têm 34 anos de idade e sempre dizem
mentira. Já o outro amigo, que tem 40 anos de idade,
diz sempre a verdade.

C) e-lixo pode ser reciclado e seus componentes
podem ser selecionados para destinação correta.

Se Téo disse que a idade de Tom não é 34 anos de
idade, então é correto afirmar que

D) lixo eletrônico, devido a sua composição tóxica,
deve ser descartado isoladamente.

A) Oto tem 34 anos de idade.
B) Téo e Tom sempre mentem.
C) Téo tem 40 anos de idade.
D) Tom diz sempre a verdade.
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com

Questão 27

Questão 29

Max e seus cinco amigos estão em uma fila cujas posições
ocorrem de forma crescente, sempre da esquerda para
direita. Edu está em uma posição anterior à de Isa, que,
por sua vez, está em uma posição, imediatamente,
posterior à de Mel. Léo, com certeza, não está antes
de todos os outros cinco amigos na fila, mas está em
uma posição mais próxima da primeira do que da última.
É certo que Eli está em uma posição anterior à de
Edu e que esse, por sua vez, não ocupa a quarta posição
da fila.

Cleide comprou um relógio analógico e descobriu,
após algum tempo que a hora por ele marcada tinha um
atraso com relação à indicação de hora correta. Após
algumas observações, ela percebeu que seu relógio
tinha um atraso de 3 segundos e 1 décimo de segundo
a cada minuto que passava. Certo dia, Cleide parou
totalmente seu relógio, e o ajustou corretamente ao
horário real, que era exatamente de 14h, permanecendo
o atraso do relógio a contar a partir desse horário.

Dessa forma, é correto concluir que a pessoa que ocupa
a quarta posição nessa fila

Dessa forma, no horário correto, às 21h desse mesmo
dia, o ponteiro dos segundos do relógio de Cleide
apontava para marcação correspondente a

A) é certamente Mel.

A) 3 segundos.

B) é certamente Isa.

B) 7 segundos.

C) pode ser Mel ou Isa.

C) 21 segundos.

D) pode ser Mel ou Max.

D) 42 segundos.

Questão 28

Questão 30

Um professor entrou em sala e escreveu, sem dizer
nada, a seguinte tabela no quadro.

A figura a seguir representa a planta baixa do chão
de uma sala. As regiões A, B, C e D representam
aquecedores que serão colocados nos quatro cantos do
chão dessa sala.

Posição do
termo na
sequência

1

2

3

4

5

6

7

8

Valor do termo
da sequência

3

5

3

–1

–3

–1

3

5

Após escrever essa tabela, o professor disse aos seus
alunos que ela representava, ordenadamente, a posição
e o valor dos oito primeiros termos de uma sequência,
cuja lei de recorrência era aplicada a partir do seu
terceiro termo. Imediatamente após essas informações,
o professor pediu à aluna Dani que respondesse qual
seria o valor do 79º termo dessa sequência.
Dani, de forma correta, respondeu para o professor,
que era o número
A) 5.

Para manter a sala sempre aquecida na temperatura
ideal, é preciso que pelo menos um dos aquecedores
esteja ligado. O número de maneiras distintas em que
se pode ter pelo menos um dos aquecedores ligados é
igual a

B) 3.

A) 15.

C) –1.

B) 24.

D) –3.

C) 64.
D) 96.
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Conhecimentos específicos

músico regente

INSTRUÇÃO: Considere os três primeiros compassos do Noturno op. 9 n. 2, de Frédéric Chopin, a seguir, para responder
às questões de 31 a 35.

Questão 31
A respeito das características desses compassos, assinale a alternativa correta.
A) Estão na tonalidade de Sib maior, em compasso binário composto, com início anacrústico e nenhum dos três
compassos apresenta síncopes.
B) Estão na tonalidade de Mib maior, em compasso quaternário composto, com início anacrústico e nenhum dos três
compassos apresenta síncopes.
C) Estão na tonalidade de Mib maior, em compasso quaternário composto, com início anacrústico e apresentam
síncopes em todos os três compassos.
D) Estão na tonalidade de Láb maior, em compasso ternário composto, com início anacrústico e apresentam síncopes
em todos os três compassos.
Questão 32
Considerando os acordes no primeiro tempo de cada um desses três compassos, pode-se afirmar que o
A) primeiro acorde é perfeito maior na posição fundamental; o segundo acorde é perfeito maior com sétima menor na
primeira inversão; e o terceiro acorde é perfeito menor na posição fundamental.
B) primeiro acorde é perfeito menor na posição fundamental; o segundo acorde é perfeito maior com sétima menor
na primeira inversão; e o terceiro acorde é perfeito maior com sétima menor na posição fundamental.
C) primeiro acorde é perfeito maior na posição fundamental; o segundo acorde é perfeito maior com sétima menor na
posição fundamental; e o terceiro acorde é perfeito maior com sétima menor na posição fundamental.
D) primeiro acorde é perfeito menor na posição fundamental; o segundo acorde é perfeito maior com sétima menor
na posição fundamental; e o terceiro acorde é perfeito maior com sétima menor na primeira inversão.
Questão 33
A tessitura dessa melodia é igual a um intervalo de
A) décima menor.
B) sexta maior.
C) nona maior.
D) sétima menor.
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Questão 34

Questão 38

As escalas que têm notas sensíveis são as dos modos

A respeito da função harmônica, assinale a alternativa
correta.

A) jônico e lídio.
B) jônico, lídio e eólio.
C) jônico e mixolídio.
D) jônico, lídio e lócrio.
Questão 35
A relação entre a escala eólia e a escala frígia é que ao
A) elevar o sexto grau da escala frígia obtém-se
uma escala eólia.
B) abaixar o segundo grau da escala eólia obtémse uma escala frígia.
C) elevar o segundo grau da escala eólia obtém-se
uma escala frígia.
D) elevar o sexto grau da escala eólia obtém-se
uma escala frígia.

A) A dominante é o IV grau da escala diatônica.
B) O VII grau da escala diatônica é chamado de
subtônica ou sensível.
C) A sensível é o VII grau da escala diatônica e se
encontra um tom abaixo da tônica.
D) O II grau da escala diatônica se encontra um
semitom acima da tônica e, por isso, se chama
supertônica.
Questão 39
Em quais graus da escala de ré maior se encontram as
tríades maiores, menores e diminutas?
A) Tríades maiores: II, IV e V / tríades menores: I, III
e VII / tríade diminuta: VI.
B) Tríades maiores: I, III e VI / tríades menores: IV e
V / tríades diminutas: II e VII.

Questão 36

C) Tríades maiores: I, IV e V / tríades menores: II, III
e VI / tríades diminutas: VII.

Comparando a escala menor natural com a escala menor
melódica ascendente, constata-se que

D) Tríades maiores: III e VI / tríades menores: I, IV e
V / tríade diminuta: VII.

A) todos os graus são naturais na melódica; porém,
na natural, VI e VII estão elevados em um
semitom.
B) todos os graus são naturais na natural; porém,
na melódica, apenas VII está elevado em um
semitom.
C) todos os graus são naturais na natural, porém,
na melódica, VI e VII estão elevados em um
semitom.
D) todos os graus são naturais na melódica, porém,
na natural, apenas VII está elevado em um
semitom.
Questão 37
Assinale a alternativa que mostra os tons vizinhos de sol
maior.
A) Dó maior, si maior, ré menor, sol menor e mi
menor.
B) Lá maior, lá menor, ré menor, si menor e sol
menor.
C) Dó maior, ré maior, lá menor, si menor e mi
menor.
D) Dó maior, ré maior, lá menor, fá menor e sol
menor.

Questão 40
Em quais graus da escala de si menor natural se
encontram as tríades maiores, menores e diminutas?
A) Tríades maiores: I, III e VI / tríades menores: IV e
V / tríades diminutas: II e VII.
B) Tríades maiores: I, IV e V / tríades menores: II, III
e VI / tríades diminutas: VII.  
C) Tríades maiores: III e VI / tríades menores: I, IV e
V / tríades diminutas: VII.
D) Tríades maiores: III, VI e VII / tríades menores:
I, IV e V / tríades diminutas: II.
Questão 41
Segundo Camus (1976), as bandas militares tinham
funções que se relacionavam entre si.
São funções que esse tipo de banda executava, exceto:
A) Desenvolver o espírito de corpo e o moral da
tropa.
B) Auxiliar nas tarefas de campo.
C) Prover com música cerimônias
atividades sociais e recreativas.

militares,

D) Prover outras atividades fora da banda.
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INSTRUÇÃO: Considere a sequência dos seis intervalos, a seguir, para responder às questões de 42 a 44.

Questão 42
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a classificação desses intervalos.
A) 1: 4ª aumentada; 2: 4ª justa; 3: 3ª menor; 4: 4ª diminuta; 5: 7ª menor; 6: 6ª menor.
B) 1: 4ª justa; 2: 5ª diminuta.; 3: 2ª menor; 4: 4ª justa; 5: 7ª diminuta.; 6: 6ª maior.
C) 1: 5ª diminuta; 2: 5ª diminuta; 3: 1ª maior; 4: 4ª aumentada.; 5: 7ª maior; 6: 6ª aumentada.
D) 1: 4ª justa; 2: 5ª diminuta; 3: 2ª maior; 4: 4ª justa; 5: 7ª diminuta; 6: 7ª maior.
Questão 43
Alterando a lógica dos intervalos, assinale a alternativa que enarmoniza correta e respectivamente os intervalos 2, 4, 5 e 6.
A) 2: Si-Fá (5ª aumentada); 4: Dó#-Láb (3ª aumentada); 5: Si-Sol# (6ª maior); 6: Fá-Láb (7ª menor).
B) 2: Lá-Mi# (4ª aumentada); 4: Réb-Lá (3ª aumentada); 5: Si-Lá# (6ª aumentada); 6: Fá-Sol# (7ª diminuta).
C) 2: Si-Fáb (4ª aumentada); 4: Dób-Láb (3ª maior); 5: Si-Sol# (6ª maior); 6: Fá-Sol# (6ª aumentada).
D) 2: Dób-Fá (5ª diminuta); 4: Dó#-Láb (3ª aumentada); 5: Si-Sol# (6ª maior); 6: Fá-Sol# (7ª diminuta).
Questão 44
A inversão dos intervalos apresentados resulta em:
A) 1: 5ª justa; 2: 4ª aumentada; 3: 7ª maior; 4: 5ª justa; 5: 2ª aumentada; 6: 3ª menor.
B) 1: 5ª diminuta; 2: 4ª diminuta; 3: 7ª menor; 4: 5ª diminuta; 5: 2ª maior; 6: 3ª maior.  
C) 1: 4ª justa; 2: 5ª diminuta; 3: 7ª maior; 4: 5ª justa; 5: 2ª diminuta; 6: 3ª menor.
D) 1: 5ª justa; 2: 4ª aumentada; 3: 7ª diminuta; 4: 4ª justa; 5: 2ª menor; 6: 3ª maior.  
INSTRUÇÃO: Considere as armaduras de clave a seguir, para responder às questões 45 e 46.

Questão 45
Essas armaduras equivalem às seguintes tonalidades maiores:
A) 1. Lá maior; 2. sol maior; 3. lá# maior; 4. réb maior; 5. si# maior.
B) 1. Mi maior; 2. mib maior; 3. si# maior; 4. dób maior; 5. ré# maior.
C) 1. Si maior; 2. mib maior; 3. dó# maior; 4. solb maior; 5. fá# maior.
D) 1. Mi maior; 2. réb maior; 3. dó# maior; 4. solb maior; 5. fá# maior.
Questão 46
Essas armaduras equivalem às seguintes tonalidades menores:
A) Dó# menor; sib menor; lá# menor; mib menor; ré# menor.
B) Dó# menor; sol menor; lá# menor; láb menor; dó# menor.
C) Sol# menor; mib menor; si menor; solb menor; sol# menor.
D) Si menor; láb menor; dó# menor; sol menor; fá# menor.
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Questão 47
Analise a seguinte melodia escrita em altura real.

Assinale a alternativa que indica a transposição correta para trompete em si bemol dessa melodia.

A)

B)

C)

D)

Questão 48
Analise a melodia seguinte escrita para trompa em fá.

A alternativa que apresenta a altura real dessa melodia é:

A)

B)

C)

D)

15

Questão 49
No começo do século XVIII, o interesse por bandas compostas por oboés e trompas foi bem difundido na Europa.
Entre os anos de 1743 e 1762, ocorreu a transição dessas bandas de oboés para um conjunto conhecido como
Harmoniemusik. Camus (1976) salienta que “devido ao pequeno número de partes, de cinco a oito, muita música escrita
para esta formação é considerada música de câmara, ignorando-se seu significado militar” (CAMUS, 1976 apud BINDER,
2006, p. 17).
O repertório que esse tipo de banda executava era
A) sinfônico.
B) serenatas e divertimentos.
C) operístico.
D) de caráter religioso.
Questão 50
Assinale a alternativa que indica, corretamente, os ritmos que preenchem o compasso indicado.

A)

B)

C)

D)
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GABARITO
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

intérprete educacional
Código: 433

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar os cadernos de questões das Provas Objetivas e de Redação, quando houver. Não haverá
substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Caderno Oficial da Prova Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo
estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções
constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela
Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua
Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 5 (cinco) questões de Atualidades
e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.

4

INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

Questão 11
Analise a tirinha a seguir.

Disponível em: <https://tinyurl.com/y2daz8x6>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto à regência do verbo “assistir”, assinale a alternativa correta, considerando a norma-padrão.
A) A regência encontra-se correta, pois, por se tratar de verbo transitivo direto, “assistir” não rege preposição.
B) No sentido utilizado no último quadrinho, o verbo “assistir”, assim como quando significa “prestar assistência”,
é transitivo indireto; portanto, a regência está incorreta.
C) No sentido de “ver”, como utilizado no quadrinho, o verbo “assistir” é transitivo direto e indireto; portanto, o uso de
preposição é facultativo, e a tirinha está correta.
D) “Assistir”, no sentido utilizado pela última tirinha, é transitivo indireto; portanto, exige preposição, o que coloca a
tirinha em desacordo com a norma-padrão.
Questão 12
Pra você ficar por dentro do que rola, convidamos a jornalista e apresentadora Renata Simões, para te guiar nesse
vocabulário das ruas.
Se liga só:
Bapho: Um acontecimento para lá de inesperado, marcante. Algo que pode (ou não) causar uma revolução na vida. Às
vezes é dito em tom de fofoca “preciso te contar um bapho” ou como comentário “que bapho!” Quando o bapho é muito
bapho mesmo, a gente escreve com PH.
Salve: Um aceno, um alô. A gente manda salve pros amigos e quando quer avisar algo.
Tranqueira: Aquele ou aquilo que ninguém quer. Não é bom pra nada.
Causar: Tem gente que causa uma situação, um problema, um furor, uma excitação. Usado em sua maioria de maneira
positiva, causar é o ato de chegar chegando ou perturbar alguma situação. O fulano pode causar no bar ao beber demais
ou os amigos podem causar no show ao fazer um mosh.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y39xbjkr>. Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso das gírias, assinale a alternativa incorreta.
A) A língua, como elemento de comunicação que está a serviço do falante, modifica-se de acordo com suas
necessidades comunicacionais e de criação de identidade, sendo a gíria uma expressão dessa função da
linguagem.
B) As gírias constituem uma criação de códigos linguísticos que empobrecem a linguagem, pois só são acessíveis
a determinados grupos sociais. Por isso, os registros nos quais se utilizam gírias não fazem parte da língua
portuguesa.
C) A modalidade coloquial, na qual se verifica o uso das gírias, constitui uma variedade da língua portuguesa que
abarca não só esse fenômeno, mas também marcas de oralidade, utilização distinta da sintaxe e criação de
neologismos, por exemplo.
D) Situações formais de comunicação exigem domínio das variantes formais da língua, como o conhecimento da
norma-padrão. Nesses contextos, o uso de gírias e outros marcadores de dialeto não configura a escolha mais
adequada de variantes linguísticas.
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Questão 13

Questão 15

Analise o trecho a seguir.

Analise a tirinha a seguir.

“Oh, pedaço de mim

Oh, metade amputada de mim
Leva o que há de ti
Que a saudade dói latejada
É assim como uma fisgada
No membro que já perdi”
(Metade de mim – Chico Buarque). Disponível em: <https://
www.letras.mus.br/chico-buarque/86030/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Nos versos em destaque, Chico Buarque utiliza imagens
poéticas para descrever a saudade. O processo em
questão denomina-se
A) metonímia, uma vez que há a substituição do
nome “saudade” por “fisgada”, na intenção de
remeter à dor causada pela saudade.
B) perífrase, pois, para dar ideia do sentimento
provocado pela saudade, o autor recorre a uma
expressão que identifica facilmente esse termo.
C) símile, já que o segundo termo da metáfora
(fisgada) é precedido de conjunção comparativa
(como), comparando as duas ideias e criando a
imagem poética.
D) pleonasmo, visto que ideias já expressas são
repetidas ao longo dos versos, com o objetivo de
enfatizar a imagem criada pelo autor.
Questão 14

Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ti/ri/
tirinha-0.jpg>. Acesso em: 5 ago. 2019.

O motivo pelo qual a personagem sentiu-se “vingada”,
em relação à fala “tenho bebido menas coca-cola” está
corretamente justificado em:
A) Há um desvio da norma-padrão no que diz
respeito à concordância de número entre
substantivo e determinante.
B) A concordância verbal da frase está incorreta,
uma vez que o verbo não concorda com o sujeito
ao qual ele se refere.
C) Uma palavra invariável está incorretamente
flexionada, na tentativa de realizar concordância
de gênero.
D) A concordância de gênero entre o nome e o
advérbio da frase está incorreta, pois o advérbio
deveria acompanhar a flexão de gênero do
nome.

Leia a tirinha a seguir.

legislação
Questão 16

Disponível em: <http://dc.rbsdirect.com.br/imagesrc/23603232.
jpg?w=660>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto ao que afirma a tirinha, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O paradoxo reside no fato de que locuções
adverbiais femininas, como “às vezes”, recebem
crase em todas as incidências, o que consiste
num contraste entre as ideias expressas em “às
vezes” e “sempre”.
(   ) O personagem Camilo identifica um paradoxo
devido ao fato de que a instrução dada pela
garota está errada: há casos específicos em que
a locução adverbial “às vezes” não recebe crase.
(   ) Se “às vezes” for grafado sem crase, a depender
da frase, pode haver mudança de sentido. É a
isso que o personagem Camilo se refere quando
afirma haver um “paradoxo” na fala da colega.
Assinale a sequência correta.
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Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.
Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.

A) V F F

A) V F F V

B) F V V

B) V V F F

C) V F V

C) F F V F

D) F V F

D) F V V V

Questão 17

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município

Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.

A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 18
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade
A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.

I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.  
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

Questão 19
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.
A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.
B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.
C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.

Questão 21
Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:
A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.
B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
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Questão 22

Questão 24

Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   

Analise os itens a seguir.

A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.
Questão 23
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.
Acerca dessa organização, é correto afirmar:
A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.
B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
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I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 25
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.

Atualidades
Questão 26
O sarampo voltou a assombrar o Brasil no último ano.
Em 2018, mais de 10 mil casos foram confirmados no
país e, neste ano, os números não param de crescer.
O estado de São Paulo, por exemplo, registrou um
aumento de 303% (de 51 para 206) nos casos da doença
entre junho e julho, de acordo com boletim divulgado
pela Secretaria Estadual da Saúde.
[...]
Embora o sarampo seja conhecido como uma doença
infantil, segundo o boletim da Secretaria, os jovens
e adultos representam 47% dos casos atuais em São
Paulo. A explicação para o novo foco da doença ser essa
faixa etária está justamente no histórico da condição no
país.
Disponível em: <https://vivabem.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/07/11/por-que-agora-a-vacina-do-sarampo-edirecionada-a-jovens-de-15-a-29-anos.htm>.
Acesso em: 18 jul. 2019.

O estado de São Paulo tem intensificado o movimento
de vacinação contra o sarampo de sua população,
priorizando o grupo formado por jovens e adultos entre
15 e 29 anos de idade.

Questão 27
O Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, com o Edifício
da Câmara Municipal e o Coreto, é um dos principais
espaços públicos localizados na região central de
Uberlândia.
Sobre o Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, é correto
afirmar:
A) Dado seu valor histórico e paisagístico, é um bem
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN.
B) Foi projetado e construído para corresponder
à modernidade da época, materializada na
proclamação da República.
C) Recebeu esse nome na sua inauguração,
em homenagem ao empresário da cidade que
mais investiu na sua construção.
D) Tem como um dos elementos de destaque o fato
de ser a primeira praça do país construída sobre
um cemitério.
Questão 28
Analise os textos a seguir.
TEXTO I

Essa faixa etária tem sido priorizada porque,
A) nela, estão os maiores usuários de redes sociais,
sendo, por isso, afetados pelo movimento
antivacinação e receptivos a ele, deixando de
ser vacinados quando crianças.
B) no momento em que esse grupo priorizado
nasceu, o Brasil foi certificado pela OPAS pela
erradicação do sarampo, o que levou os pais a
não vacinarem seus filhos.
C) quando esse grupo era criança, a vacina era
aplicada em apenas uma dose e a segunda,
que protege contra o sarampo, começou a ser
aplicada a partir do ano 2000.
D) sendo essa doença altamente contagiosa,
pessoas entre 15 e 29 anos de idade devem ser
priorizadas na vacinação, uma vez que é nessa
faixa que predominam grandes eventos sociais.

Disponível em: <https://electronicalminds.wordpress.com/
charges/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

TEXTO II
“Um relatório apresentado pelas Organizações das
Nações Unidas (ONU) mostra que o Brasil é o maior
produtor de lixo eletrônico (e-lixo) da América Latina, e,
se contar todo o continente americano, fica atrás apenas
dos Estados Unidos.”
Disponível em: <https://diariodeuberlandia.com.br/
noticia/21647/uberlandia-conta-com-opcoes-para-destinacaocorreta-de-lixo-eletronico>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Sobre a destinação do lixo eletrônico no Brasil, é correto
afirmar que a(o)
A) indústria de eletrônicos recolhe seus produtos
após o uso de forma compulsória.
B) maior parte do lixo eletrônico brasileiro é
destinada à reciclagem e ao reuso.
C) e-lixo pode ser reciclado e seus componentes
podem ser selecionados para destinação correta.
D) lixo eletrônico, devido a sua composição tóxica,
deve ser descartado isoladamente.
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Questão 29
Uma parcela de 7% dos brasileiros acredita que o formato
da Terra é plano, aponta uma pesquisa realizada pelo
Instituto Datafolha no início deste mês. O levantamento
contou com 2 086 entrevistados maiores de 16 anos de
idade em 103 cidades pelo país e foi o primeiro a estimar
quantos no país duvidam que o planeta seja esférico –
cerca de 11 milhões de pessoas.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-planamostra-pesquisa.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Sobre o crescimento do terraplanismo no Brasil,
é correto afirmar:
A) A adoção do terraplanismo tem sido, para seus
adeptos, a oportunidade de ganhar visibilidade,
dado que o movimento é disseminado por redes
sociais.
B) A população brasileira é marcadamente idosa,
pois é nesse seguimento que se concentram as
pessoas que seguem as teorias terraplanistas.
C) O grande dano que ideias como o terraplanismo
podem causar para os brasileiros, assim como
para outros povos, é o de afastar a população
da ciência.
D) O índice de baixa escolaridade no país é
muito grande, pois as pessoas que adotam o
terraplanismo têm o Ensino Fundamental como
grau máximo concluído.
Questão 30
A mobilidade urbana é um problema que afeta as
grandes cidades na atualidade do Brasil e do mundo.
Por isso, em várias cidades, verifica-se iniciativas que
buscam oferecer soluções para esse problema.
O sistema alternativo que atende às demandas
ambientais e econômicas para a mobilidade urbana é
A) compartilhamento de bicicletas e patinetes.
B) sistema de táxis-lotação,
semelhante ao dos ônibus.

com

itinerário

C) sistema de trens metropolitanos movidos por
eletricidade.
D) transporte automotivo por aplicativo.
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Questão 34

Conhecimentos específicos

São mitos sobre a atuação do tradutor intérprete de
libras, exceto:

Intérprete Educacional

A) Filhos de pais surdos são intérpretes natos.

Questão 31
O tradutor intérprete de Libras / Português não atua na(o)
A) intermediação da comunicação entre as pessoas
surdas usuárias de Libras e as pessoas ouvintes
usuárias da Língua Portuguesa em diferentes
contextos.
B) tradução dos textos da Libras para a Língua
Portuguesa e dos textos da Língua Portuguesa
para a Libras.
C) esclarecimento da forma escrita produzida pelos
surdos em quaisquer contextos que se façam
necessários.
D) consultoria a professores que tenham surdos
como alunos sobre as estratégias pedagógicas
mais adequadas de atendimento bilíngue.
Questão 32
A voz do tradutor intérprete de Libras possui papel
importante na compreensão do discurso das pessoas
surdas pela sociedade ouvinte.
Sobre esse tipo de tradução, assinale a alternativa
incorreta sobre as consequências possíveis advindas do
processo de tradução da Libras para o Português oral.

B) Intérpretes podem terminar uma interpretação
depois que o enunciador terminar a sua fala.
C) Intérpretes de Libras devem usar roupa preta.
D) Intérprete, ao fazer revezamento com outro
profissional, ora trabalha, ora descansa.
Questão 35
Sobre a aquisição da linguagem por crianças surdas,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) Crianças surdas, filhas de pais surdos
sinalizantes, adquirem as regras gramaticais da
Língua de sinais de forma similar às crianças
ouvintes filhas de pais ouvintes.
(   ) A constituição da gramática da criança depende
das variações das línguas e das modalidades em
que as línguas se apresentam.
(   ) A faculdade da linguagem nos seres humanos é
inata.
Assinale a sequência correta.
A) V V F

A) O ato tradutório da Libras / Português
materializado na voz do intérprete pode qualificar
ou desqualificar o enunciador surdo.

B) V F V

B) As escolhas realizadas pelo tradutor intérprete
na língua-alvo podem causar no interlocutor
efeitos de sentido diferentes do planejado pelo
locutor surdo.

D) F V V

C) A interpretação requer memória de curto e longo
prazo, pelo fato de ser um processo que exige
sincronicidade.
D) O interlocutor, muitas vezes,
legitimidade do discurso para
intérprete, e, não, para o surdo.

confere a
o tradutor

Questão 33
Sobre a formação de tradutores e intérpretes  
educacionais de Libras no Brasil, assinale a alternativa
correta.
A) Os tradutores e intérpretes de Libras já atuantes
antes do Decreto nº 5.626/2005, enquanto não
se qualificavam, podiam fazer um exame de
proficiência denominado Prolibras.
B) A formação em curso superior de tradução e
interpretação é necessária.
C) A formação de tradutores e intérpretes, em nível
médio, deve ser realizada por meio de cursos de
educação profissional.
D) A legislação brasileira prevê a criação de um
Conselho Federal e Conselhos Regionais para
fiscalizar o exercício da profissão apenas por
quem tem a titulação prevista em lei.

C) F F F

Questão 36
São características da história cultural do povo surdo,
exceto:
A) Constituição de uma experiência visual comum.
B) Oralismo com marco de lutas e resistências.
C) O desenvolvimento das línguas de sinais pelo
mundo.
D) A constituição
homogênea.

de

uma

identidade

surda

Questão 37
São elementos que prejudicam a fluência de tradutores
intérpretes de libras:
A) Falta de contato com a comunidade surda e
português sinalizado.
B) Expressão facial e uso de classificadores.
C) Lentidão exagerada e uso de elementos não
manuais.
D) Uso de referentes e falta de expressão corporal.
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Questão 38

Questão 42

A escolha da roupa que o intérprete de Libras deve usar
no ato da interpretação é importante para que a(o)

São características da educação bilíngue para surdos,
exceto:

A) intérprete se sinta confortável com a vestimenta.

A) Uso constante da língua de sinais no ambiente
escolar.

B) roupa demonstre formalidade e profissionalismo.
C) roupa tenha cor contrastante com a cor de pele
do intérprete, auxiliando na visualização dos
sinais.
D) vestimenta dos profissionais da área seja
padronizada.

B) Pedagogia visual.
C) Ensino da língua portuguesa nas modalidades
oral e escrita.
D) Conteúdos sobre identidade e cultura surda.
Questão 43

Questão 39

São classificadores de plural, exceto:

Sobre a Libras, é correto afirmar:
A) É icônica, como se pode observar nos sinais
ÁGUA e CORAGEM.
B) Não é ágrafa, ou seja, pode ser escrita por meio
do Sign Writing.

A) MUITAS ÁRVORES.
B) COPOS ENFILEIRADOS.
C) MUIT@S PRIM@S.
D) TRÊS PESSOAS ANDANDO JUNT@S.

C) Não possui unidades mínimas, como os fonemas.
D) É arbitrária, como se pode observar nos sinais
CASA e ÁRVORE.
Questão 40
A compreensão do ato tradutório a partir da perspectiva
da enunciação, segundo Mikhail Bakhtin, considera que o
A) ato tradutório convoca a arquitetônica sujeito /
discurso / texto / espaço / tempo desconsiderando
as relações de poder.
B) processo de interpretação da Libras para
a língua portuguesa envolve processos de
discursivização entre sujeitos.
C) ato tradutório independe de sujeitos que falam
de determinados lugares sócio-históricos.
D) extralinguístico inexiste no acontecimento do
enunciado do processo de tradução.
Questão 41
São personagens importantes da história cultural dos
surdos, exceto:
A) Abade l’Épée, educador francês que usava os
sinais para educar os surdos.
B) Willian Stokoe, linguista estadunidense que
estudou a Língua de Sinais americana.
C) Beethoven, compositor alemão que ficou surdo.
D) Emmanuelle
francesa.

Laborit,

premiada

atriz

surda

Questão 44
Considerando as competências do tradutor e intérprete
de Libras, assinale a alternativa incorreta.
A) Uma interpretação de Libras para o português
oral que possua vocabulário escasso,
com competência linguística fraca, pode reforçar
o imaginário de que os surdos enunciadores do
discurso são incapazes.
B) A competência de transferência diz respeito a
uma interpretação que preserve a autoria e a
totalidade do enunciado e que não se preocupe
apenas com as equivalências.
C) A competência cognitiva, assim como a
linguística, depende de um grande envolvimento
com a comunidade surda.
D) A competência bicultural diz respeito à
capacidade de mediar características culturais
da língua-fonte de maneira equivalente na
língua-alvo.
Questão 45
Considera-se um comportamento ético do intérprete de
Libras educacional, exceto:
A) Direcionar as perguntas do aluno para o
professor, evitando respondê-las.
B) Considerar
que
eventualmente
algumas
expressões ou metáforas precisarão ser
explicadas no ato tradutório.
C) Acompanhar o planejamento do professor
responsável pela turma.
D) Evitar interpretar brincadeiras, piadas ou outras
expressões que estejam fora da atividade de
ensino.
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Questão 46
Analise a tirinha a seguir.
O garoto surdo

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/educacao-e-midia/um-olhar-sobre-o-surdo-clinico-ousocial/>.
Acesso em: 15/08/2019.

Essa tirinha aborda quais tipos de representação da surdez, opostas entre si?
A) Deficiência como falta X minoria linguística.
B) Identidade ouvinte X identidade surda.
C) Reabilitação X diferença cultural.
D) Oralização X bilinguismo.
Questão 47
Segundo Quadros (1997), no processo de alfabetização de surdos, o professor não deve
A) trabalhar com bilinguismo.
B) pensar estratégias conjuntamente com o intérprete.
C) trabalhar com o método fônico.
D) buscar o letramento antes da alfabetização.
Questão 48
Sobre o reconhecimento das línguas de sinais no mundo, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Já na década de 1960, muitos pesquisadores defendiam que as línguas de sinais eram, de fato, línguas naturais.
(   ) Na tentativa de equiparar o valor linguístico das línguas de sinais com o das línguas orais, as pesquisas científicas
buscam identificar universais linguísticos, tais como morfologia, sintaxe e semântica.
(   ) No Brasil, os estudos sobre a língua de sinais começaram nos anos 1990, mas o reconhecimento oficial da língua
só foi feito nos anos 2000.
Assinale a sequência correta.
A) V V F
B) V F V
C) F F F
D) F V V
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Questão 49
Sobre o uso da apontação nas línguas de sinais, assinale
a alternativa incorreta.
A) Assim como as crianças ouvintes, as crianças
surdas com menos de 1 ano de idade apontam
frequentemente para indicar objetos e pessoas.
B) No estágio de um sinal, há um processo
de mudança nos usos da apontação.
Se, inicialmente, o uso era gestual (prélinguístico), aos poucos, passa a ser utilizado
como elemento do sistema gramatical da língua
de sinais (linguístico).
C) Por volta dos 2 anos de idade, as crianças surdas
podem cometer “erros” de reversão pronominal,
assim como ocorre com crianças ouvintes.
Pode acontecer de usarem a apontação
direcionada ao receptor para se referirem a si
mesmas.
D) Dos 3 anos em diante, as crianças começam a
usar a apontação da maneira gramatical correta,
sem reversão pronominal.
Questão 50
Sobre interpretação da Libras para a modalidade oral da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.
A) A expressividade na voz durante a interpretação
é uma soma do ritmo, da entoação, da qualidade
da voz, das pausas e da velocidade.
B) Os surdos assumiram, na sociedade atual,
lugares que exigem dos intérpretes o domínio de
diferentes gêneros do discurso para realizarem
com maestria a interpretação para a modalidade
oral.
C) O intérprete deve estar atento à produção lexical
(mão), ao posicionamento do corpo e ao uso das
expressões não manuais dos surdos no ato da
interpretação.
D) O intérprete deve conservar a sintaxe da
língua-fonte no ato da interpretação, para que
seja mantida a autoria.
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GABARITO
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de ciências da natureza
Código: 434

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos

Questão 23

Professor de Ciências da Natureza

As células eucariontes são caracterizadas pela presença
de núcleo delimitado por membrana e por diversas
organelas membranosas, entre outras características.

Questão 21

A esse respeito, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

Sobre o ensino de Ciências da Natureza, de acordo com
a BNCC, assinale com V as afirmativas verdadeiras e
com F as falsas.
(   ) A área Ciências da Natureza tem como um de
seus objetivos o desenvolvimento da capacidade
de atuação sobre o mundo, por meio do trabalho
individualizado da Química, da Física e da
Biologia.
(   ) Para alcançar os objetivos propostos pela
BNCC, é necessário que os alunos sejam
progressivamente estimulados e apoiados no
planejamento e na realização cooperativa de
atividades investigativas, seguindo as etapas
pré-definidas pelo método científico.
(   ) O processo investigativo deve ser o elemento
central na formação dos estudantes, e o seu
desenvolvimento deve acontecer de modo aliado
às situações didáticas planejadas ao longo de
toda a Educação Básica.
( ) Para o sucesso do ensino de Ciências da
Natureza, é necessário que seja promovido
nos alunos o letramento científico, envolvendo
a capacidade de compreender e interpretar o
mundo.
Assinale a sequência correta.
A) F V F F
B) F F V V
C) V F V V
D) V V F F
Questão 22
Os monossacarídeos são carboidratos que apresentam
fórmula geral CnH2nOn. Os dissacarídeos são carboidratos
formados pela união de dois monossacarídeos em uma
reação química chamada síntese por desidratação.
Por isso, a fórmula geral dos dissacarídeos é:
A) C2nH4nO2n
B) C2nH2n–1O2n
C) C2nH4n–2O2n–1
D) C2nH4n–2O2n

(   )

A compartimentalização celular favorece a
separação do conteúdo interno à organela do
conteúdo ao seu redor, impedindo a ocorrência
de reações químicas indesejadas entre moléculas
internas e externas a ela.

(   ) Sistemas digestivos celulares, como lisossomos
e vacúolos, dispensam a compartimentalização
devido à especificidade das suas enzimas,
que impedem a hidrólise de moléculas
necessárias ao funcionamento celular.
(   ) Moléculas muito grandes, que não conseguem
atravessar a bicamada lipídica, precisam
ser transportadas de um lado para outro da
membrana plasmática por meio de vesículas que
também apresentam constituição fosfolipídica.
(   ) Organelas
ribossomos,
em células
eucariontes,
processo de
de células.

não membranosas, como os
podem ser encontradas tanto
procariontes quanto em células
evidenciando uma semelhança no
síntese proteica em ambos os tipos

Assinale a sequência correta.
A) F F V V
B) F V F F
C) V V F F
D) V F V V
Questão 24
Isótopos radioativos de oxigênio foram utilizados em dois
experimentos. No primeiro, foram utilizados para marcar
moléculas de dióxido de carbono, enquanto no segundo,
esses isótopos foram utilizados para marcar moléculas
de água. Em ambos os experimentos, as moléculas
marcadas com o isótopo radioativo foram fornecidas a
plantas para a realização da fotossíntese.
Após a utilização das moléculas marcadas, pode-se
afirmar que os seguintes resultados foram obtidos:
A) No primeiro experimento, foi liberado gás
oxigênio não marcado com isótopo radioativo
e, no segundo experimento, foi liberado gás
oxigênio marcado com o isótopo radioativo.
B) No primeiro experimento, foi liberado gás
oxigênio marcado com o isótopo radioativo e, no
segundo experimento, foi liberado gás oxigênio
não marcado com o isótopo radioativo.
C) Nos dois experimentos, foi liberado gás oxigênio
marcado com o isótopo radioativo.
D) Nos dois experimentos, foi liberado gás oxigênio
não marcado com o isótopo radioativo.
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Questão 25
Três células com iguais concentrações de sais em seu interior foram colocadas, cada uma, em uma solução. As três
soluções eram: hipertônica, hipotônica e isotônica em relação à célula colocada em seu interior. Em seguida, foram
construídos três gráficos, que representam o volume da célula após um pequeno intervalo de tempo.

As três soluções eram, respectivamente, em relação à célula colocada em seu interior:
A) Hipotônica, isotônica e hipertônica.
B) Hipotônica, hipertônica e isotônica.
C) Isotônica, hipotônica e hipertônica.
D) Hipertônica, isotônica e hipotônica.
Questão 26
Plantas possuem um ciclo reprodutivo caracterizado por uma alternância de gerações esporofíticas e gametofíticas.
O esquema a seguir representa, de maneira simplificada, um ciclo reprodutivo com alternância de gerações.

O momento em que a meiose acontece nesse ciclo está representado pelo número
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
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Questão 27

Questão 29

Os seres vivos são divididos, atualmente, em três
domínios: Bacteria e Archaea, formados por seres
procariontes, e Eukarya, que engloba todos os
eucariontes.

Os mosquitos são animais capazes de transmitir diversas
doenças, não só aos seres humanos, mas também a
outros animais.

Segundo estudos de genética e de biologia molecular,
o cladograma que melhor reflete as relações evolutivas
entre esses três grupos é:
A)

Nesse contexto, relacione a COLUNA II, que apresenta
doenças transmitidas por mosquitos, com a COLUNA I,
que apresenta alguns gêneros de mosquitos, associando
o gênero do mosquito à doença que ele é capaz de
transmitir.
COLUNA I

B)

1.

Anopheles

2.

Lutzomyia

3.

Haemogogus

4.

Culex

COLUNA II
(   ) Febre amarela
C)

(   ) Filariose
(   ) Malária
( ) Leishmaniose
Assinale a sequência correta.

D)

A) 1 2 4 3
B) 2 1 3 4
C) 2 4 3 1
D) 3 4 1 2

Questão 28
Os vírus bacteriófagos, ou simplesmente fagos, podem
se reproduzir por meio de dois ciclos: o lítico e o
lisogênico.
Considere, a seguir, os eventos relacionados à
reprodução desses vírus, que ocorrem após a ligação
dos vírus à célula hospedeira e após a invasão desta por
meio da entrada do DNA viral.

Questão 30
Sobre os fungos, é correto afirmar:
A) Os fungos são, em sua maioria, heterotróficos.
B) Os fungos pluricelulares são formados por
filamentos ramificados chamados micélios,
cujo conjunto é chamado de hifa.

I.

Integração do DNA viral ao DNA da célula
hospedeira, originando o prófago.

C) Os fungos têm sua parede celular constituída
pelo glicerídeo do tipo quitina.

II.

Degradação do DNA da célula hospedeira.

D) Os fungos têm grande importância ecológica
devido à decomposição da matéria orgânica
morta.

III. Replicação do cromossomo bacteriano contendo
o prófago.
IV. Replicação, transcrição e tradução do DNA viral e
montagem de novos fagos.
São eventos que fazem parte do ciclo lítico do vírus
bacteriófago
A) I e III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.

Questão 31
Em uma população composta de 10 000 indivíduos e em
equilíbrio de Hardy-Weinberg, foi calculada a frequência
de dois alelos (A e a) de um determinado locus gênico.
Considerando que a frequência do alelo “a” é igual a
0,4 qual é a quantidade de indivíduos homozigotos
dominantes dessa população?
A) 1 600.
B) 2 400.
C) 3 600.
D) 4 800.
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Questão 32

Questão 34

Propagação vegetativa é o nome dado aos mecanismos
de reprodução assexuada de plantas. Essa capacidade
de reproduzir-se assexuadamente pode ser utilizada
quando se deseja propagar plantas de interesse
econômico.

Sobre a condução de seiva bruta em plantas vasculares,
assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando as
técnicas de propagação vegetativa às suas respectivas
descrições.
COLUNA I
1.

Estaquia

2.

Mergulhia

3.

Alporquia

4.

Enxertia

(   ) Um ramo é cortado parcialmente, a região do
corte é envolvida com terra úmida e essa terra
é mantida em contato com o corte por meio
de um tecido ou plástico. Essa técnica induz o
enraizamento.
(   ) Uma parte viva de uma planta (cavaleiro) é
implantada em uma porção enraizada de uma
outra planta (cavalo). A planta implantada fica
conectada ao solo pela outra planta.
(   ) Um pedaço do ramo de uma planta contendo
gemas é removido e introduzido em solo úmido.
Essas gemas podem se diferenciar em raízes.
(   ) Um trecho de um ramo é dobrado, preso ao solo e
coberto com terra. O contato com a terra estimula
o enraizamento daquele ramo, que é cortado e
inserido no solo posteriormente.
Assinale a sequência correta.

(   ) A transpiração foliar exerce papel fundamental na
subida de seiva bruta pelo xilema por gerar uma
pressão negativa nas folhas, a qual suga a seiva
bruta para cima.
Assinale a sequência correta.
A) F F V F
B) F V F V
C) V F V V
D) V V F F
Questão 35
O parasita Schistosoma mansoni, pertencente à classe
dos platelmintos, possui um ciclo de vida envolvendo
fases larvais e mais de um hospedeiro.
Sobre o ciclo de vida desse parasita, assinale a
alternativa correta.
A) A liberação de ovos pelas fezes deve acontecer
próxima à água para que o ovo ecloda liberando
cercarias, que penetram ativamente no
hospedeiro intermediário.

A) 2 1 4 3
B) 3 1 4 2
C) 3 4 1 2

B) Os miracídios são capazes de penetrar
ativamente na pele dos seres humanos, dentro
dos quais se transformarão em esquistossomos
adultos.

D) 4 2 3 1
Questão 33
O daltonismo é uma condição hereditária caracterizada
por uma anomalia na distinção de algumas cores. Essa
condição é recessiva e ligada ao sexo, ou seja, o gene
responsável pelo daltonismo está presente em um locus
gênico do cromossomo X.
Sobre o daltonismo, é correto afirmar que
daltônicos

são

sempre

B) filhos de mulheres daltônicas são sempre
daltônicos.
C) filhas de homens daltônicos possuem 50% de
chance de herdarem essa característica do pai.
D) filhos de homens daltônicos possuem 50% de
chance de herdarem essa característica do pai.
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( ) O maior diâmetro dos vasos condutores de seiva
maximiza o tamanho da coluna de água capaz de
subir por eles.
( ) O bombeamento contínuo de sais para dentro
do xilema força a entrada de água nesses vasos
por osmose. A pressão positiva gerada empurra a
seiva bruta, que sobe pelo xilema.

COLUNA II

A) filhas de homens
daltônicas.

(   ) As propriedades da água conhecidas como
adesão e coesão são fundamentais para que
aconteça o fenômeno físico conhecido como
capilaridade.

C) Os esquistossomos adultos vivem no intestino
humano, local onde se reproduzem e liberam
os ovos, que são eliminados juntamente com as
fezes.
D) O caramujo é o hospedeiro dentro do qual
acontece a transformação da larva que eclodiu
do ovo em outra larva, capaz de penetrar pela
pele do ser humano.

Questão 36

Questão 38

Segundo Sasseron e Carvalho, há “uma preocupação
crescente, ao longo dos anos, em colocar a
alfabetização científica como objetivo central do ensino
de ciências em toda a formação básica”. (SASSERON,
L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização Científica:
uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de
Ciências (Online), v. 16, p. 59-77, 2011.)

Muitas reações químicas inorgânicas podem ser
classificadas em reações de síntese ou de análise ou
de simples troca ou de dupla troca. Nesse contexto,
relacione a COLUNA II com a COLUNA I, classificando
as reações químicas.

Tendo em vista que, nesse contexto, as autoras destacam
diversas habilidades necessárias para que uma pessoa
seja classificada como alfabetizada cientificamente,
considere as habilidades a seguir.
I.

Utilizar os conceitos científicos e ser capaz de
integrar valores e tomar decisões responsáveis
no dia a dia.

II.

Reconhecer a origem da ciência e compreender a
estabilidade do saber científico.

III. Reconhecer os limites da utilidade das ciências
e das tecnologias para o progresso do bem-estar
humano.
Apresentam habilidades necessárias para que
uma pessoa seja classificada como alfabetizada
cientificamente

COLUNA I
1.

Reação de síntese

2.

Reação de análise

3.

Reação de simples troca

4.

Reação de dupla troca

COLUNA II
( ) 3 H2(g) + N2(g)→2 NH3(g)
(   ) NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
( ) 2 NaN3(s) → 3 N2(g) + 2 Na(s)
( ) 2 Fe(s) + 6 HCl(aq)→2 FeCl 3(aq) + 3 H2(g)
Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2 4
B) 1 4 2 3

A) I e II, apenas.

C) 2 4 1 3

B) I e III, apenas.

D) 3 2 4 1

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 37
Quando um determinado hábitat sofre algum tipo de
perturbação, há uma mudança, ao longo do tempo, nas
comunidades desse local. Essa sequência de alterações
nessas comunidades é chamada de sucessão ecológica.
RICKLEFS. R. A economia da natureza. 6ª ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2010. 546 p.

Sobre sucessão ecológica, analise as afirmativas a
seguir.
I.

Espécies de plantas pioneiras normalmente
produzem muitas sementes pequenas, de fácil
dispersão, e seus brotos são intolerantes à
exposição ao Sol.

II.

Espécies que colonizam o hábitat em estágios
anteriores modificam o ambiente, favorecendo a
colonização desse local por espécies de estágios
tardios.

III. Quando a alteração das espécies que compõem
a comunidade não altera mais as condições
físicas do ambiente, esse estágio da sucessão é
caracterizado como clímax.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Questão 39
Sobre o uso do laboratório de Ciências na prática
pedagógica, assinale V para as afirmativas verdadeiras
e F para as falsas.
(   ) As escolas que não possuem laboratório devem
evitar o uso da sala de aula para atividades
experimentais, pois ela se torna um ambiente
propício ao acontecimento de acidentes com
materiais e reagentes utilizados em aulas
práticas.
(   ) As atividades experimentais devem ser
montadas pelos alunos de acordo com um
roteiro, sem intervenção do professor, sendo
eles protagonistas da construção de seu próprio
conhecimento.
(   ) As atividades experimentais podem ser realizadas
pelos alunos em grupo ou podem ser apenas
demonstrativas, realizadas pelo professor. Isso
depende do material e do espaço disponível para
a realização destas.
(   ) As atividades experimentais são importantes para
a apreensão do conhecimento científico, bem
como para estimular o aluno a refletir sobre o seu
papel na sociedade, e como ele pode contribuir
para o desenvolvimento dela.
Assinale a sequência correta.
A) F F V V
B) F V F F
C) V F V V
D) V V F F
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Questão 40
Antes da Revolução Industrial, existia uma concepção
sobre a natureza de que ela era selvagem. De acordo
com essa visão, chamada pelos ecologistas de
antropocêntrica, o mundo natural era representado
pela rusticidade, pelo inculto, pelo obscuro e feio.
Ao contrário, a cidade era vista como um lugar de
civilidade, de bom gosto e sofisticação.
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura.
Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 5ª ed.
São Paulo: Cortez, 2011, p. 92.

Tendo em vista que essa visão se modificou após a
Revolução Industrial e que a concepção de natureza foi
transformada, analise as afirmativas a seguir.
I.

A Revolução Industrial trouxe bastante
degradação ambiental e grande exploração
da força de trabalho, trazendo desconforto e
insalubridade aos trabalhadores e gerando um
ambiente de violência social e ambiental no
mundo urbano.

II.

Práticas naturalistas e viagens de pesquisa na
busca pelo conhecimento do mundo natural
começaram a ganhar espaço na sociedade.
Isso criou um sentimento estético em torno do
que é natural, selvagem e não submetido às
intervenções humanas.

A esse respeito, é correto afirmar que
A) ambas as afirmativas são verdadeiras, e a I
é uma causa da II.
B) ambas as afirmativas são verdadeiras, e a I não
é uma causa da II.
C) a afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) a afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação

GABARITO
(versão do candidato)
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de arte
Código: 435

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de

3

Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos

Questão 23
“A abordagem multiculturalista aditiva é entendida como
a atitude de apenas adicionar tópicos relativos a outras
culturas ou da cultura dominante, em nome da Arte, como
fruto de condicionamentos pedagógicos, equívocos
conceituais ou desconhecimento sobre a perspectiva
multicultural.” (ROMANO, 2012, p. 51-53)

Professor de Arte
Questão 21
“Nosso compromisso como educadores é criar
possibilidades para que as experiências estéticas sejam
ricas e não se transformem em uma equação pronta que
empobreça o universo da criança.” (BARBIERI, 2012)
Conforme afirmativa da autora, assinale a alternativa
incorreta.
A) A escola é um lugar onde as crianças podem
e devem ter contato com outras referências
culturais, diferentes daquelas trazidas a elas
pela televisão e pela internet.
B) Se a escola desenvolver seu universo cultural
e o aluno se sentir como parte dele, conhecerá
outras formas de viver e saberá que começar a
escrever não significa deixar de desenhar.
C) Propostas de cópia ou pintura de desenhos já
prontos são práticas educativas que provocam
o desenvolvimento e a criatividade da criança.
D) O papel do educador é ajudar a criança a
expressar-se, apresentando ferramentas e
procedimentos que criam condições para que
ela se coloque no mundo.
Questão 22

Utilizando a premissa de Romano (2012) para atividades
folclóricas numa escola, são características da
abordagem multiculturalista aditiva, exceto:
A) Utilizar estereótipos em datas comemorativas.
B) Omitir elementos da cultura regional e local.
C) Contextualizar coreografias e danças folclóricas.
D) Oferecer aos alunos desenhos impressos para
colorir.
Questão 24
“A improvisação em dança se dá a partir de diferentes
movimentos corporais que respondem a pulsações
internas rítmicas, bem como através de diferentes formas
de locomoção, deslocamento e orientação no espaço
poetizado pela criação de movimentos expressivos.”
(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2009)
Em relação às conclusões das autoras sobre dança na
escola, assinale a alternativa incorreta.
A) A percepção e leitura das soluções expressivas
encontradas em grupo facilitam a comunicação
de ideias, sentimentos e emoções.
B) O registro de movimentos sequenciais
expressivos criados em coreografias simples
pode contribuir para o repertório de professores
e alunos.

A grama desenha o verde
A árvore desenha o céu
O vento desenha a nuvem

C) O exercício da arte do movimento – a dança –
torna o pensamento cinestésico presente por
meio da ação corporal, bloqueando a expressão
do aluno.

A nuvem desenha o azul
A água desenha o rio
E o homem desenha o tempo
Na exatidão do sonho
Amilcar de Castro (1999)

Entendendo que o desenho não é simplesmente a
representação do mundo visível, mas uma linguagem
repleta de simbolismos, assinale a alternativa incorreta.

D) A apreciação da arte em movimento, por meio
do acesso a espetáculos de dança (erudita,
clássica, moderna, contemporânea, popular)
pode despertar talentos.
Questão 25

A) Se a atenção estiver presente em cada uma
das ações, também será possível ver as linhas
que desenham o mundo e compartilhar com as
crianças as descobertas.

Existem várias peculiaridades da abordagem Reggio
Emília que apresentam grande interesse para
educadores da primeira infância.

B) Como linguagem, o desenho tem um alfabeto
próprio, composto por todos os tipos de traços
possíveis.

A) Há inclusão de projetos no currículo para
crianças de 3 a 6 anos.

C) A importância do desenho infantil evidencia-se
como processo de desenvolvimento de
linguagem e como uma maneira singular de
comunicação.
D) O desenho da criança é uma técnica com
características próprias, com forte marca de
decisões individuais e das culturas coletivas.

Sobre essa abordagem, assinale a alternativa incorreta.

B) As atividades incluem observação direta e
novos conhecimentos em várias maneiras,
incluindo dramatizações.
C) As linguagens gráficas são amplamente
utilizadas nos registros dos tópicos investigados.
D) Os projetos não incluem registros de memórias,
sentimentos e emoções.
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Questão 26

Questão 28

A forma artística fala por si mesma, independentemente,
e vai além das intenções do artista.

“Se a escola valorizar apenas o sistema da linguagem
oral ou escrita, não dará a oportunidade para a realização
de experiências que podem ampliar a competência
simbólica dos alunos.” (MARTINS; PICOSQUE;
GUERRA, 2009)

A esse respeito, considere as afirmativas a seguir.
I.

II.

A forma artística pode significar coisas diferentes,
resultantes da experiência de apreciação de cada
pessoa.
Diante de uma obra de arte, habilidades de
percepção, intuição, raciocínio e imaginação
atuam tanto no artista como no espectador.

III. O processo de conhecimento advém das
relações significativas, a partir da percepção
das qualidades de linhas, texturas, cores, sons,
movimentos.
IV. Pelo canal da sensibilidade, estabelece-se
o contato entre a pessoa do artista e a do
espectador, mediado pela percepção estética da
obra.

Conforme concepções das autoras, assinale a alternativa
incorreta.
A) A arte tem um papel prioritário no exercício da
competência simbólica.
B) Nos desenhos iniciais, o foco está nos signos
que a criança inventa e na preocupação com a
organização das cenas no papel.
C) O início do movimento simbólico nas artes
plásticas se dá por meio do tridimensional.
D) Dos rabiscos e das pesquisas de formas nascem
as primeiras tentativas de letras e figuras
humanas.

Estão corretas as afirmativas
A) I e III, apenas.

Questão 29

B) II e IV, apenas.

A abordagem Reggio Emília incentiva o desenvolvimento
intelectual das crianças, por meio de um foco sistemático
na representação simbólica. Alguns termos são usados
para melhor organização da proposta.

C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
Questão 27
Segundo Martins, Picosque e Guerra (2009),
as gramáticas das diferentes linguagens da arte podem
ser abordadas separadamente, mas muitas vezes elas
são imbricadas em inventivas formas poéticas que dão
novas feições a cada uma delas.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
relacionando adequadamente as descrições das
linguagens artísticas com os recursos das suas
realizações.
COLUNA I
1.

Teatro, dança, música, artes visuais

2.

Artes cênicas

3.

Novas estéticas em teatro

COLUNA II
(   ) Cenografia, ambientação, figurino
(   ) Recursos tecnológicos, projeções, luz
(   ) Instalação, videoclipe, performance
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 2 3 1
C) 3 2 1
D) 2 1 3

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
relacionando tais termos às suas atribuições.
COLUNA I
1.

Atelier

2.

Consiglio di Gestione

3.

Educatore

4.

Pedagogista

5.

Atelierista

COLUNA II
(   ) Professor com formação artística com a função
de auxiliar no desenvolvimento do currículo,
bem como de registrar e documentar as atividades
realizadas.
(   ) Comitê de administração baseado na comunidade,
eleito por pais, cidadãos e educadores, servindo
em uma pré-escola ou creche.
(   ) Oficina ou estúdio com uma variedade de
materiais e de recursos usados por todas as
crianças e adultos de uma escola.
(   ) Age como consultor, auxiliar e coordenador de
diversas pré-escolas e creches.
(   ) Professor em uma pré-escola.
Assinale a sequência correta.
A) 5 2 1 4 3
B) 2 3 5 1 4
C) 3 5 2 1 4
D) 1 4 3 5 2
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Questão 30

Questão 32

Portfólio é um conjunto de trabalhos organizado com
um propósito específico e dentro de um contexto que
demonstra conhecimentos e capacidades alcançados.

Entendendo que a abordagem Reggio Emilia
considera a descoberta intelectual como um processo
essencialmente social, as propostas educativas são
concretizadas pelo papel do professor.

Analise as afirmativas a seguir sobre o portfólio e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A construção do portfólio é uma atividade
esporádica, que contém em si a identidade
do aluno como construtor do seu próprio
desenvolvimento, ao longo de uma trajetória.
(   ) Ao organizar seu portfólio, o aluno reflete sobre o
processo de autoavaliação, ganhando também a
oportunidade de invenção e criatividade.
(   ) Como ferramenta de avaliação para o professor,
o portfólio permite o acompanhamento do
processo de aprendizagem, pois em apenas
um suporte há diversos tipos de documentos e
materiais.
(   ) Contendo a reflexão do próprio aluno, o portfólio
gera o descompromisso do estudante com as
atividades, objetivos e metas, dentro de um
tempo significativo.     
Assinale a sequência correta.
A) F V V F
B) V F F V
C) F F F V
D) V V V F
Questão 31
As novas tecnologias oferecem potencialidades que
podem ser utilizadas na escola como ferramentas
pedagógicas. Os blogs evoluíram de diário pessoal
a suporte de variados formatos de registros visuais,
oferecendo assim, ao professor de arte, uma grande
diversidade de possibilidades de uso desse recurso
tecnológico aos alunos, professores e indivíduos
interessados em arte-educação.
Em relação ao blog educativo, assinale a alternativa
incorreta.
A) Os blogs educativos, ou seja, aqueles voltados
à educação, também podem ser chamados de
edublogs.
B) Com o blog, o professor torna-se o centro do
poder na sala de aula e deixa de ser o mediador
de experimentação do mundo.
C) O blog é aberto a abrigar comentários ou
enquetes e formulários, incentivando o debate e
a socialização de conhecimentos.
D) Ao complementar a educação com recursos
do blog, os alunos deixam de ser meros
consumidores desse meio e passam a refletir,
interagir e organizar as informações que
recebem.

Conforme essa premissa, são características do papel
do professor, exceto:
A) Centralizar-se na provocação de oportunidades
de descobertas.
B) Levar em consideração os objetivos e ideias das
crianças para se comunicarem com sucesso.
C) Estimular o diálogo entre as crianças e não fazer
nenhuma intervenção.
D) Observar e entender a estratégia que as crianças
usam em uma situação de aprendizagem.
Questão 33
Segundo Parsons (2005), as imagens visuais
encontradas em revistas, filmes, quadrinhos e em
outros suportes são quase sempre acompanhados das
palavras, por vezes de movimentos e de música, e esses
elementos complementam-se de diferentes modos.
Considerando que isso representa consequências na
vida dos estudantes, assinale a alternativa incorreta.
A) Os estudantes tornam-se familiarizados com o
pensamento visual em termos de multimídia.
B) Os estudantes acham natural essa familiaridade
com a multimídia e pensam melhor dessa forma.
C) A ênfase da escola numa linguagem isolada é
restritiva para os alunos.
D) Os alunos organizam e expressam melhor
escrevendo um relatório ou ensaio.
Questão 34
Segundo Cao (2005), dada sua capacidade de
simbolização, a criação artística proporciona uma
oportunidade sem igual para favorecer os processos de
pensamentos divergentes.
A esse respeito, considere as afirmativas a seguir.
I.

Por meio da simbolização, a criança duplica a
realidade no plano da linguagem, da arte ou da
ficção.

II.

O deslocamento da realidade torna possível
a simbolização na reestruturação cognitiva
e emotiva de que a criança necessita para
colaborar.

III. Facilitar o jogo simbólico significa, indiretamente,
facilitar a cooperação.
IV. A simbolização é a condição que permite inventar
estratégias na resolução das situações sociais e
conflitos infantis.
Estão corretas as afirmativas
A) III e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I, II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.

11

Questão 35

Questão 37

Em um trabalho de contextualização históricosocioambiental, o professor de arte pode abordar o tema
do processo de devastação da natureza, despertando
nos alunos a cultura da sustentabilidade.

“Na busca de identificar tendências e alternativas
consistentes na Arte-Educação, desponta a Arte
Relacional ou Estética Relacional – desenvolvida
pelo francês Nicolas Bourriaud –, como proposta
contemporânea no ensino da arte, pois os seus conceitos
suscitam possibilidades significativas e instigantes
no âmbito educacional e comunitário dialogando com
realidades sociais urbanas.” (ROMANO, 2012, p. 66-67)

São sugestões de atividades adequadas ao projeto,
exceto:
A) Discussão sobre temas e assuntos ambientais
a partir da confecção de objetos artísticos,
decorativos, jogos e brinquedos com materiais
recicláveis.
B) Campanha
de
coleta
de
recicláveis,
possibilitando a percepção do montante de lixo
que se acumula diariamente e a pesquisa sobre
origem, descarte e seus impactos ambientais e
formas de reutilização do lixo útil.
C) Apresentação de vídeos sobre consumo
consciente e responsável, criação de histórias
em quadrinhos, dramatizações e músicas
relacionadas aos temas.
D) Criação de manifestos com os alunos, com a
intenção de cobrar ações públicas do governo
local.
Questão 36
Ensinar arte é também viver arte.
São premissas presentes em um processo de
ensino-aprendizagem em arte, sob a ótica de projetos
em ação, exceto:
A) Uma sequência de situações de aprendizagem
que instiga o aluno a perseguir respostas às
perguntas e ideias germinais, problematizando,
desvelando
pensamentos
e
ampliando
referências.
B) Um objeto de pesquisa e estudo, isto é,
uma temática, um conjunto de ideias que se
articulam a partir de necessidades, interesses e
faltas apresentadas pelos professores e pais.
C) A utilização de códigos da linguagem de arte
como meio não só de concretizar o que se quer
expressar e comunicar, mas também de ler e
conhecer os objetos da produção artística da
humanidade.
D) O ato de desvelar / ampliar como ações que
se alimentam dialeticamente no sentido de
aflorar o que está velado e abrir horizontes de
possibilidades e potencialidades.
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Analise as seguintes premissas da Arte Relacional e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) As proposições da educação estética no ensino
da arte interagem com o saber experimental,
estimulando atitude reflexiva, crítica e criativa.
(   ) Considerando-se a construção de conhecimentos
pertinentes às realidades vividas pelos alunos e
suas famílias, a Arte Relacional inibe a inserção
da expressão criadora no cotidiano da educação
escolar.
(   ) Atua-se em espaços que estimulam relações
interativas, tangendo múltiplas situações que
a população enfrenta na dinâmica urbana
diária, como em ônibus, praças, escolas,
supermercados, rodoviárias etc.
(   ) A participação do público é fator-chave na
efetivação da proposta, pois o espectador é tão
importante que sem ele não existe obra de arte
ou intervenção artística.
Assinale a sequência correta.
A) V V V F
B) F V F V
C) V F V V
D) F F F F
Questão 38
Tendo em vista os conceitos metodológicos, segundo
o sistema de Reggio Emília, assinale a alternativa
incorreta.
A) As questões de temperamento, sentimentos e
espirituais não são consideradas nesse sistema.
B) O potencial intelectual, social e moral de cada
criança é cuidadosamente orientado e cultivado
nesse sistema.
C) O principal veículo didático demanda a presença
das crianças em projetos envolventes.
D) Os projetos realizados nesse sistema são de
longa duração, realizados em um belo e saudável
contexto.

Questão 39

Questão 40

A Educação Ambiental é hoje uma das estratégias
mais importantes para uma cultura de sustentabilidade,
na qual sociedade e natureza se integram, e para se
perceber a relação do homem com a natureza, baseada
numa nova ética, em novos valores e na consciência
planetária. Considere a seguinte obra de Portinari.

São competências específicas de Arte para o Ensino
Fundamental, que devem ser foco de atenção dos
educadores, estabelecidas pela BNCC, exceto:
A) Experienciar a ludicidade, a percepção, a
expressividade e a imaginação, ressignificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da
Arte.
B) Compreender as relações entre as linguagens da
Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação, pelo cinema e
pelo audiovisual, nas condições particulares de
produção, na prática de cada linguagem e nas
suas  articulações.
C) Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas
e culturais – especialmente aquelas manifestas
na Arte e nas culturas que constituem a identidade
brasileira –, sua tradição e manifestações      
contemporâneas, reelaborando-as nas criações
em Arte.
D) Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e
o trabalho coletivo e colaborativo nas artes, com
o  objetivo de conquistar o mercado profissional.

PORTINARI. Lavrador de Café. 1939.

Tendo em vista essa obra e um trabalho de
contextualização histórico-socioambiental, um professor
de Arte pode propor as seguintes abordagens, exceto:  
A) Processos de mineração e ciclos produtivos de
cana de açúcar e café.
B) Devastação da natureza desde a chegada dos
japoneses no Brasil.
C) Sensibilização do artista com a derrubada de
árvores para o cultivo de lavouras.
D) Associação com a destruição de grandes
extensões da Mata Atlântica.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
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•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.

proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Código: 436

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

QUESTÃO 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
QUESTÃO 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
QUESTÃO 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.

4

INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

QUESTÃO 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.

5

INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

QUESTÃO 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
QUESTÃO 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

QUESTÃO 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
QUESTÃO 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
QUESTÃO 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
QUESTÃO 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
QUESTÃO 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
QUESTÃO 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
QUESTÃO 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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QUESTÃO 22

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
QUESTÃO 21
A Base Nacional Comum Curricular estruturou
a unidade temática “Esportes” num modelo de
classificação baseado na lógica interna, tendo como
referência os critérios de cooperação, interação com
o adversário, desempenho motor e objetivos táticos
da ação, possibilitando a distribuição das modalidades
esportivas em categorias, privilegiando as ações
motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento
de suas práticas.
Segundo a Base Nacional Comum
os Esportes de Marca representam

Curricular,

A) as modalidades nas quais o resultado da ação
motora comparado é a qualidade do movimento
segundo padrões técnicos e táticos, como,
a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado
sincronizado, a patinação artística e os saltos
ornamentais.
B) o conjunto de modalidades que se caracterizam
por comparar os resultados registrados em
segundos, metros ou quilos, como, a patinação
de velocidade, todas as provas do atletismo, o
remo, o ciclismo e o levantamento de peso.
C) o conjunto de modalidades que se caracterizam
por comparar a capacidade de uma equipe
introduzir ou levar uma bola (ou outro objeto) a
uma meta ou setor da quadra / campo defendida
pelos adversários (gol, cesta), protegendo,
simultaneamente, o próprio alvo ou meta, como,
o basquetebol, o futebol, o futsal e o handebol.
D) o conjunto de modalidades que se caracterizam
por arremessar / lançar um objeto, procurando
acertar um alvo específico, estático ou em
movimento, comparando-se o número de
tentativas empreendidas ou a pontuação
estabelecida em cada tentativa, como a bocha, o
golfe, o tiro com arco e o tiro esportivo.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular,
a unidade temática “Danças” explora o conjunto das
práticas corporais caracterizadas por movimentos
rítmicos, organizados em passos e evoluções
específicas, muitas vezes integradas a coreografias.
As danças podem ser realizadas de forma individual,
em duplas ou em grupos, desenvolvendo codificações
particulares, historicamente constituídas, permitindo
identificar movimentos e ritmos musicais peculiares
associados a cada uma delas.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular,
na unidade temática “Danças”, aos alunos do 3º ao
5º anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, como objeto
de conhecimento, deverão ser oportunizadas danças
A) contemporâneas, ballet e jazz.
B) urbanas e danças de salão.
C) do contexto comunitário e regional.
D) do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena
e africana.
QUESTÃO 23
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
nº 13.146, de 6 de julho de 2015, é destinada a assegurar
e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa
com deficiência, visando à inclusão social e à cidadania.
De acordo com a Lei nº 13.146, assinale a alternativa
incorreta.
A) Considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
B) Considera-se discriminação em razão da
deficiência toda forma de distinção, restrição
ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha
o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir
ou anular o reconhecimento ou o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais de
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de
tecnologias assistivas.
C) Toda pessoa com deficiência tem direito à
igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação. A pessoa com deficiência é
obrigada à fruição de benefícios decorrentes
de ação afirmativa. É dever do Estado, da
sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à habitação, à educação.
D) A pessoa com deficiência será protegida de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência,
tortura,
crueldade,
opressão
e tratamento desumano ou degradante.
São considerados especialmente vulneráveis
a criança, o adolescente, a mulher e o idoso,
quando portarem deficiência.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

“O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir
alguns saberes fundamentais à prática educativocrítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem
ser conteúdos obrigatórios à organização programática
da formação docente. Conteúdos cuja compreensão,
tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser elaborada
na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai
um destes saberes indispensáveis, que o formando,
desde o princípio mesmo de sua experiência formadora,
assumindo-se como sujeito também da produção do
saber, se convença definitivamente de que ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua produção ou a sua construção”.

O corpo humano é uma “máquina” prodigiosa, intrigante
e sofisticada, alicerçada numa complexa interação entre
sistemas que lhe permite manter o equilíbrio morfológico
e funcional.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à
prática educativa. São Paulo: Paz e terra, 1996, p. 12.

Analise as afirmativas a seguir, relativas à adaptação
fisiológica.
I.

O ser humano tem capacidade para reagir a
estímulos. Quando estes possuem determinadas
caraterísticas, ocorrem fenômenos de adaptação.
Por estímulo entende-se um fator, interno ou
externo ao organismo, que determina uma
resposta específica de um sistema, aparelho,
órgão ou tecido excitável.

II.

O processo de preparação desportiva,
habitualmente designado treino ou processo de
treino, tem como objetivo o desenvolvimento das
adaptações orgânicas necessárias à produção
de trabalho adequado à especificidade de uma
determinada especialidade desportiva.

De acordo com o livro Pedagogia da Autonomia: saberes
necessários à prática educativa, do autor Paulo Freire,
ensinar exige, exceto:
A) Subserviência ao conhecimento do professor;
respeito aos saberes dos educandos.
B) Pesquisa, estética e ética; e exigência a
corporeificação das palavras pelo exemplo.
C) Risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer
forma de discriminação.
D) Reflexão crítica sobre a prática; o reconhecimento
e a assunção da identidade cultural.
QUESTÃO 25
A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais. A Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, disciplina a educação
escolar, que se desenvolve, predominantemente,
por meio do ensino, em instituições próprias.
De acordo com a Lei nº 9.394, assinale a alternativa
incorreta.
A) O ensino será ministrado com base nos
princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola; na liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber; no pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas.
B) O acesso ao ensino fundamental é direito público
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização
sindical, entidade de classe ou instituição
legalmente constituída, e, ainda, o Ministério
Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.
C) A educação escolar deverá dissolver-se no
mundo do trabalho e vincular-se à prática social.
Essa Lei disciplina a educação escolar, que se
desenvolve, predominantemente, por meio do
ensino, em instituições próprias.
D) A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade
o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
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III. Uma condição necessária ao estabelecimento
de fenômenos adaptativos é a existência de
um estímulo, que pode ser natural ou artificial,
sempre espontâneo e nunca programado,
possuindo caraterísticas que lhe permitam
provocar uma reação orgânica de magnitude
suficiente para desencadear o processo
adaptativo.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

B) I e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 27
O sistema oxidativo ou via aeróbia é o processo
energético baseado na ressíntese de ATP, comportando
uma série de reações bioquímicas em cadeia – ciclo
de Krebs – em que os substratos energéticos são
completamente oxidados, dando como produtos finais o
dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O).
Analise as afirmativas a seguir relativas ao sistema
oxidativo ou via aeróbia.
I.

O processo aeróbio de ressíntese do ATP
assegura o suprimento energético em esforços
prolongados e de baixa intensidade, em regime
de resistência, mas também em esforços
intermitentes e / ou alternados, particularmente
nos períodos de recuperação ou de menor
intensidade.

II.

No sistema oxidativo, a ressíntese do ATP
depende da ação da creatina-fosfato. As fibras
musculares (células musculares) possuem
reservas de fosfocreatina, que também é
geradora de energia, proveniente da quebra da
ligação fosfato (creatina + fosfato + energia),
catalisada pela enzima creatina-quinase.

III. O processo oxidativo pode utilizar diferentes
substratos energéticos, nomeadamente os
glúcidos (açúcares ou hidratos de carbono) e os
lípidos (gorduras).
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

B) I e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

O desporto de formação deve ser organizado em
função dos aprendizes, dos objetivos, dos conteúdos,
dos métodos, do desenvolvimento e dos níveis de
dificuldade, de acordo com as idades e os níveis de
maturação.

A história da Educação Física relaciona-se com todas
as ciências que estudam o passado e o presente das
atividades humanas e a sua evolução. O homem,
condicionado a situações de ser pensante, desempenhou
em todas as etapas da vida um papel importante na
história da Educação Física.

O método global
A) caracteriza-se pela ideia de que a principal forma
de se aprender o jogo é praticar o jogo do adulto,
com suas regras e formas.

Analise as afirmativas a seguir relacionadas com as
fases da história da Educação Física no Brasil.
I.

Fase Higienista – 1930. Foi a fase inicial da
Educação Física no Brasil, trazida da Europa.
A principal característica foi despertar a
consciência dos alunos com relação à saúde
e à higiene do corpo. Os médicos foram os
profissionais responsáveis por ministrar essas
aulas, que foram completamente preconceituosas
e exclusivas, pois somente os alunos (homens)
brancos, de famílias ricas e fisicamente saudáveis
tinham a oportunidade de participar delas.

II.

Militarista – 1945. Período em que as aulas de
Educação Física no Brasil foram ministradas
por militares (sargentos, tenentes e capitães) e
visaram à preparação dos jovens com relação ao
patriotismo, disciplina, respeito e aptidão física,
para que, quando ingressassem nas forças
armadas, estivessem realmente preparados para
lutar na guerra. Somente os alunos mais fortes
participaram e os demais (as meninas, os alunos
mais franzinos, os obesos) foram excluídos.

B) preconiza o ensino através de situações isoladas
dos jogos com números reduzidos de praticantes
(1x0, 1x1, 2x1), nos quais a inserção gradativa
de elementos esportivos (técnicos, táticos,
psicológicos e físicos) e de situações típicas
do esporte propiciarão seu aprendizado e sua
vivência.
C) é o processo de ensino concebido pela repetição
de séries de exercícios dirigidos ao domínio das
técnicas, consideradas como elementos básicos
para a prática do jogo ou para se obter o êxito
na ação.
D) é desenvolvido a partir da “série de jogos”,
acessível às faixas etárias e às capacidades
técnicas dos alunos no qual se busca contemplar
“a ideia central do jogo” ou as suas estruturas
básicas.
QUESTÃO 29
O jogo de handebol é disputado por duas equipes,
cada uma delas com sete jogadores em quadra,
sendo um deles o goleiro. A equipe vencedora é aquela
que consegue fazer mais gols ao fim da partida.
Analise as seguintes afirmativas sobre o handebol e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Um tiro lateral é concedido quando a bola tiver
cruzado completamente a linha lateral ou quando
um jogador de quadra da equipe defensora por o
último a tocar na bola antes que ela cruze a linha
de fundo de sua equipe.
(   ) Um tiro de meta é executado pelo goleiro ou pelo
defensor de linha mais próximo, para fora e sobre
a linha da área de gol. O tiro de meta é considerado
executado quando a bola arremessada tenha
cruzado completamente a linha da área de gol.

III. Construtivista – década de 70. As aulas de
Educação Física visaram desenvolver o lado
técnico dos alunos e, consequentemente, a
descoberta de novos talentos. As aulas tiveram
como prioridade treinos exaustivos e repetitivos
de futebol, futsal, voleibol e outros esportes,
ministrados por ex-atletas, mas com preparação
acadêmica, metodologia e didática.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

(   ) Um tiro de 7 metros é assinalado quando uma
clara chance de marcar um gol for impedida
ilegalmente em qualquer lugar da quadra, por um
jogador ou oficial da equipe adversária.
(   ) O tiro de 7 metros será executado como um
arremesso ao gol. O jogador que o executa deve
se posicionar pisando com um dos pés na linha
de 7 metros e, posteriormente, arremessar a bola
com uma das mãos.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F

C) F V F V

B) F F V V

D) V V F F
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

O voleibol foi criado em 1895, pelo professor de Educação
Física William G. Morgan, diretor da Associação Cristã
de Moços (ACM), nos Estados Unidos, chegando ao
Brasil por volta de 1915. A modalidade é jogada por
duas equipes de seis jogadores cada uma, sendo estas
orientadas por um técnico e compostas por 12 jogadores.
A arbitragem é composta por dois árbitros, um anotador
e fiscais de linha.

Atualmente, o futsal é um dos esportes mais populares
no Brasil, com característica de jogo coletivo, disputado
em quadra, em que cada time tem cinco jogadores.

Com relação à modalidade voleibol, assinale a alternativa
incorreta.
A) O jogo é iniciado após a execução do saque.
O jogador do saque tem oito segundos, após o
apito do árbitro, para efetuá-lo.
B) A bola é considerada fora quando toca: o solo
fora das linhas demarcatórias; as antenas, cabos;
ou quando cruza o espaço fora das antenas.
C) Só é permitida uma única tentativa de saque.
Um rodízio deve acontecer sempre que a equipe
adversária sacar e ganhar um ponto.
D) Os atletas de defesa não podem atacar na área
de ataque e nem bloquear, exceto com a bola
abaixo da borda superior da rede.
QUESTÃO 32
O ser humano não nasce com a capacidade de se
movimentar desenvolvida, mas com um potencial a
ser explorado com a aprendizagem do seu domínio,
ampliação e aperfeiçoamento.
Com relação à aprendizagem motora, assinale a
alternativa incorreta.
A) O desenvolvimento motor é um processo
ordenado e sequencial, em que os eventos
dificilmente se alteram, mas a velocidade
de desenvolvimento difere de indivíduo para
indivíduo.
B) Os movimentos de estabilização são os
relacionados à capacidade de manter o corpo
com a força da gravidade como girar, rolar,
saídas e paradas rápidas.
C) Os movimentos de manipulação implicam na
transmissão de sua força, como na recepção da
força dos mesmos, por exemplo, arremessar,
chutar, rebater, quicar.
D) Os movimentos reflexos são classificados
em duas categorias: locomoção e equilíbrio.
São considerados movimentos de locomoção:
andar, correr, saltar, e suas combinações como
galopar, saltitar. Os movimentos de equilíbrio
podem ser estáticos ou dinâmicos.

Em relação ao jogo de futsal, assinale a alternativa
incorreta.
A) Será válido o gol quando a bola ultrapassar
inteiramente a linha de meta entre os postes de
meta e sob o travessão, contanto que não tenha
sido cometida nenhuma infração por jogador
atacante.
B) Se o jogador, ao cobrar um tiro de canto, tiro
lateral, tiro livre direto ou indireto, retardar a
bola para sua própria meta e a bola penetrar
diretamente, o gol será válido, sendo considerado
um gol contra.
C) Não será válido o gol originado de qualquer
arremesso de meta ou arremesso do goleiro,
com as mãos, salvo se a bola, em sua trajetória,
tocar ou for tocada por qualquer jogador,
inclusive o goleiro adversário.
D) Não será válido o gol resultante de tiro livre
indireto, a menos que a bola, em sua trajetória,
toque em qualquer outro jogador, inclusive o
goleiro, colocado dentro ou fora de sua área
penal.
QUESTÃO 34
É brincando que a criança desenvolve habilidades
motoras, cognitivas, sociais e emocionais, fundamentais
para sua formação como cidadão
Analise as afirmativas a seguir, relativas à importância
da vivência lúdica na Escola.
I.

A vivência lúdica possibilita o desejo de
autorrealização nas relações sociais, no
desenvolvimento das potencialidades, na
aprendizagem
continuada,
significativa
e
prazerosa para aqueles que brincam, uma vez
que se buscam momentos de brilho que ampliem
as dimensões da qualidade do viver.

II.

É fundamental que se assegure à criança o tempo
e o espaço para que o lúdico seja vivenciado
com intensidade, capaz de formar a base sólida
da criatividade e da participação cultural e,
sobretudo, para o exercício do prazer de viver.

III. Por meio do prazer, o brincar contribui, de modo
significativo, para formação da criança como
ser realmente humano, participante da cultura
da sociedade em que vive, e não apenas como
mero indivíduo requerido pelos padrões de
“produtividade social”. A vivência do lúdico é
imprescindível em termos de participação cultural
crítica e, principalmente, criativa.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

A resistência externa oferecida aos músculos durante
o exercício impõe que eles demandem informações
ao cérebro e recrutem as unidades motoras para
produzir tensão muscular de acordo com a atividade.
A consequência diante de tais resistências externas
é a produção de um torque (força muscular) sobre
as articulações, que leva à realização ou não de um
movimento para suportar a sobrecarga.

O jogo de basquete exige conhecimentos amplos e
integrações contínuas com a preparação física, tática,
técnica e psicológica.

As ações musculares excêntricas ocorrem quando a
força é
A) igual ou menor que a resistência.

Analise as afirmativas a seguir relativas ao jogo de
basquete.
Quando um arremesso para uma cesta de campo é
tentado, próximo ao final do período de 24 segundos,
e o sinal do relógio de 24 segundos soar enquanto a bola
estiver no ar:
I.

Se a bola entrar na cesta, nenhuma violação
ocorreu, o sinal deverá ser desconsiderado e a
cesta deverá ser validada.

II.

Se a bola tocar o aro, mas não entrar na cesta,
nenhuma violação ocorreu, o sinal deverá ser
desconsiderado e o jogo deverá continuar
normalmente.

B) menor que a resistência.
C) igual ou maior que a resistência.
D) maior que a resistência.
QUESTÃO 36
O planejamento nasce a partir do estabelecimento de
metas e de objetivos que o professor deseja alcançar,
sendo um ato importantíssimo para a construção de
conhecimento sobre gestão e didática, articulação com os
alunos e qualificação das ações a serem desenvolvidas.
A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, fazendo a relação da etapa do planejamento
de ensino com o seu respectivo conceito.
COLUNA I

III. Se a bola não tocar o aro, uma violação ocorreu.
Entretanto, se os adversários obtêm o controle da
bola imediato, o sinal deverá ser desconsiderado
e o jogo deverá continuar normalmente.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

1.

Objetivo do ensino

2.

Conteúdo de ensino

QUESTÃO 38

3.

Procedimento de ensino

4.

Recurso didático

O Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei nº 8.069/1990, é um regulamento ou codificação
que trata do universo mais específico vinculado ao
tratamento social e legal que deve ser oferecido às
crianças e adolescentes no Brasil, dentro de um espírito
de maior proteção e cidadania.

COLUNA II
(   ) Materiais utilizados que, juntamente com os
procedimentos de ensino, estimulam e facilitam
o processo ensino-aprendizagem. Corresponde à
pergunta: com o que vou ensinar?
(   ) É o ato que estimula os alunos no processo
ensino-aprendizagem, envolvendo-os com o
assunto a ser aprendido. Corresponde à pergunta:
como vou ensinar?
(   ) É preciso ser significativo e de interesse dos
alunos, ser compreendido, aprendido e construtivo
para suas vidas. Corresponde à pergunta: o que
vou ensinar?
(   ) É o que se pretende alcançar com o processo
ensino-aprendizagem. Corresponde à pergunta:
para que vou ensinar?
Assinale a sequência correta.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,
é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
exceto:
A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso
na idade própria.
B) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
a partir dos quatro anos de idade.
C) Oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do adolescente trabalhador.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

A) 3 1 4 2
B) 2 4 1 3
C) 4 3 2 1
D) 1 2 3 4
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QUESTÃO 39
A
aprendizagem
motora
caracteriza-se
pelo
melhoramento gradativo de um indivíduo ao
desempenhar um determinado comportamento motor,
analisado por meio da sua prática.
Analise as seguintes afirmativas sobre os estágios da
aprendizagem motora e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.
(   ) No estágio Autônomo, a criança efetua os
movimentos com erros grosseiros, só que ela não
consegue visualizar seu erro, nem corrigi-lo.
(   ) No estágio Cognitivo, a criança efetua os
movimentos com erros grosseiros, visualiza seu
erro, onde errou e consegue corrigi-lo.
(   ) No estágio Associativo, a criança efetua o
movimento com erros grosseiros, visualiza o seu
erro, mas não consegue corrigi-lo.
Assinale a sequência correta.
A) F F V
B) V V F
C) F V V
D) V F F
QUESTÃO 40
O profissional de Educação Física, para trabalhar com a
inclusão escolar, deve estar pautado de conhecimento,
convicção e confiança, pois existem muitos desafios,
que visam ao aprendizado e à socialização dos alunos.
Em relação ao tema Educação Física e inclusão, assinale
a alternativa incorreta.
A) Todo o programa de aula deve conter desafios a
todos os alunos, permitir a participação de todos,
respeitar suas limitações, promover autonomia e
enfatizar o potencial no domínio motor.
B) A Educação Física Adaptada tem como objeto
de estudo a motricidade humana para as pessoas
com necessidades educativas especiais,
adequando metodologias de ensino para o
atendimento às características de cada portador
de deficiência, respeitando suas diferenças
individuais.
C) A
inclusão
é
um
processo
restrito,
com conservações de ideias e atitudes,
pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na
mentalidade de todas as pessoas, inclusive da
própria pessoa com necessidades especiais.
D) A Educação Física na escola se constitui em
uma grande área de adaptação ao permitir
a participação de crianças e jovens em atividades
físicas adequadas às suas possibilidades,
proporcionando que sejam valorizados e se
integrem num mesmo mundo.

14
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INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PONTOS DESCONTADOS POR ERRO

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

GABARITO
(VERSÃO DO CANDIDATO)
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de geografia
Código: 437

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros

6

Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.

7

Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
Professor de Geografia
Questão 21
A respeito da contribuição de diferentes pensadores
para o conhecimento geográfico, assinale a alternativa
incorreta.
A) Dentre inúmeras contribuições de Alexander
Von Humboldt, está a ideia de isolinhas,
amplamente difundidas em estudos climáticos e
de geomorfologia, em que variáveis de mesma
intensidade ou valor são conectadas por linhas,
como as curvas de nível.
B) Josué de Castro defende que só a Geografia
poderia orientar a análise do vasto problema da
alimentação, como um fenômeno ligado, por meio
de influências recíprocas, à ação do homem,
do solo, do clima, da vegetação e do horizonte
de trabalho.
C) As análises na obra de Pierre Monbeig centramse no estudo da paisagem (seus aspectos
naturais e culturais) e ajudaram a fundar e
consolidar a geografia agrária no Brasil.
D) Um dos marcos da “Nova Geografia”, a obra
“Explanation in Geography” de Henri Lefèbvre,
traz contribuições relevantes quanto ao
método hipotético-dedutivo em Geografia,
com valorização de técnicas estatísticas e
modelos.
Questão 22
A secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos
pediu aos ministros de Segurança da Guatemala, El
Salvador e Honduras que detenham novas caravanas
de migrantes que pretendem chegar ao seu país de
forma irregular. Na busca por soluções à migração,
pediu-lhes para mostrar “liderança para deter a formação
das caravanas” que, na sua opinião, “trouxeram crime,
violência e instabilidade para a região”. Em fevereiro,
foi apresentado o estudo “Honduras: causalidades da
migração internacional” a cerca de 50 acadêmicos na
Universidade Nacional, em Tegucigalpa. A pesquisa
aponta que as pessoas no país decidem emigrar pela
“pobreza e desigualdade”, “insegurança” e por “fatores
culturais”.
Disponível em <https://www.em.com.br/app/noticia/
internacional/2019/02/20/interna_internacional,1032333/
eua-pedem-a-america-central-que-detenha-caravanas-demigrantes.shtml>. Acesso em: 13 jul. 2019 (Adaptação).

Questão 23
No decorrer do período escolar, cada estudante entra
em contato com um grande volume de informações
a respeito do espaço geográfico brasileiro e mundial.
Em cada conteúdo que lhe é apresentado,
faz-se necessária a compreensão de vários conceitos
geográficos que se constituem como instrumentos
para uma aprendizagem efetiva. O uso indiscriminado
dos termos dentro da Geografia pode conduzir ao
empobrecimento do objeto de estudo e dos próprios
conceitos. Então, é necessário conhecer o universo
da discussão conceitual que circunda as categorias de
análise que são utilizadas nas pesquisas geográficas.
LISBOA, S. S. A importância dos conceitos da Geografia para
a aprendizagem de conteúdos geográficos escolares.
In: Revista Ponto de Vista, v. 4, p. 23-35. 2007 (Adaptação).

Nesse contexto, considere as definições a seguir.
I.

Significa mais do que simplesmente uma
localização geográfica, está relacionado aos
diversos tipos de experiência e envolvimento com
o mundo e se associa ao sentimento de pertencer
a determinado espaço, de identificação pessoal
com uma dada área.

II.

Meio no qual se desenvolvem e se manifestam
os diferentes tipos de fluxos; também pode ser
entendido como um conjunto de nós (elementos
do espaço) interconectados, sendo nó o ponto no
qual uma curva se entrecorta.

III. Níveis em que o espaço é “subdividido” para
melhor ser compreendido e analisado; não
envolve apenas análise numérica, quantitativa,
mas também qualitativa dos fenômenos
analisados.
IV. Refere-se a “um todo” do qual derivam os demais
conceitos e com o qual eles se relacionam;
o homem é o seu agente por excelência – somente
passa a existir quando se verifica interação entre
o homem e o meio em que vive.
As definições I, II, III e IV mais se aproximam, correta
e respectivamente, às seguintes categorias da análise
geográfica:
A) Lugar, redes geográficas, escalas geográficas e
espaço geográfico.
B) Espaço geográfico, redes geográficas, escalas
geográficas e território.
C) Paisagem, espaço geográfico, território e lugar.
D) Lugar, espaço geográfico, território e paisagem.

Assinale o tipo de migração que melhor representa a
situação referenciada pelo texto.
A) Migração internacional espontânea.
B) Transumância.
C) Movimento pendular.
D) Nomadismo.
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Questão 24
Diretor de “Araguaia” quer novela “densa” para alavancar
ibope – O diretor Marcos Schechtman é um entusiasta
do seu trabalho. Graduado em ciências sociais e filosofia
pela UFRJ, Schechtman é um intelectual. Estreou na
TV fazendo uma adaptação da “Comédia Humana”,
de Balzac. Para caracterizar o ambiente de “Araguaia”,
vale-se do conceito “rurbano”. “O interior projetado na
nossa literatura não é o que existe na prática. Encontrei
na região fazendeiros que passavam o fim de semana
em Nova York”, diz.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
ilustrada/2010/09/804411-diretor-de-araguaia-quer-noveladensa-para-alavancar-ibope.shtml>.
Acesso em: 12 jul. 2019 (Adaptação).

A respeito do conceito de “rurbano”, considere as
afirmativas a seguir.
I.

II.

(   ) Diante de alguns fatores dificultadores (como
riscos à segurança, custo financeiro e indisciplina),
cabe ao professor avaliar a viabilidade dessa
prática – em algumas situações, ela pode não
ser adequada ao perfil ou à faixa etária de uma
determinada turma.
(   ) Diferente de um passeio, uma aula de campo deve
ser planejada nas etapas de pré-campo, campo e
pós-campo, orientada por objetivos pedagógicos
e conteúdos curriculares predefinidos.
(   ) Dentre suas contribuições para a educação
geográfica, destaca-se que: instiga os alunos à
observação e à comparação, permite associar
teoria e prática, favorece a contextualização
dos conteúdos, estimula os alunos à análise
interdisciplinar.
Assinale a sequência correta.

O termo indica um tipo de sociedade intermediária
que concilia os aspectos contraditórios de uma
vida rural e urbana; assim, remete à ideia de um
atravessamento do rural pelo urbano, e vice-versa.

A) V F F F V

O termo foi originalmente cunhado pelo geógrafo
Gilberto Freyre, que o usou pela primeira vez em
meados da década de 1940, quando a população
brasileira deixou de ser majoritariamente rural
para ser majoritariamente urbana.

D) F F V F F

III. Um retrato das áreas “rurbanas” pode ser
observado no trânsito, onde se encontram
bicicletas, carroceiros e cavalos transitando e
disputando lugar com automóveis nas vias mais
urbanizadas das cidades.
IV. Um reflexo da rurbanização está na geração de
emprego e renda no meio rural, impulsionada
por demandas não agrícolas das populações
urbanas, como é o caso das demandas geradas
por residência no campo e de serviços ligados ao
lazer (turismo rural e preservação ambiental, por
exemplo).
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.

B) F V F V F
C) V V V V V

Questão 26
Os mapas e gráficos armazenam informação espacial
abstrata e estruturada e devem ser considerados
instrumentos indispensáveis ao aprendizado dos temas
relacionados com o ambiente, o território e a Geografia
como um todo. O mapa fornece uma perspectiva
simultânea de uma área e organiza o conhecimento
espacial, expressando relações. A pessoa com deficiência
visual não pode prescindir desse meio de comunicação,
que, adaptado ao tato, ajuda na organização de suas
imagens espaciais internas.
ALMEIDA, R.D. Cartografia escolar.
São Paulo: Contexto, 2007.

Considere as seguintes adaptações.
I.

Transcrição completa das informações visuais
dos mapas convencionais para uma forma
perceptível pelo tato.

II.

Uso de maquetes elaboradas a partir de dados
de curvas de nível para o trabalho com as
representações do relevo e suas dinâmicas.

B) I, III e IV, apenas.
C) I e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 25
A respeito do emprego da aula de campo como prática
pedagógica no ensino de Geografia para o Ensino
Fundamental, assinale com V as verdadeiras e com F
as falsas.
(   ) Além de aproximar a teoria da realidade,
possibilita vincular a leitura e a observação,
assim como situações e ações que, associadas
à problematização e à contextualização
encaminhadas pelo docente, ampliam a construção
do conhecimento pelo aluno.
(   ) Estimula
o
desenvolvimento
de
várias
inteligências, sobretudo a espacial, ou seja,
a capacidade de perceber com precisão o mundo
visuoespacial e de realizar transformações sobre
essas percepções.
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III. Exercícios sobre escala cartográfica utilizando
brinquedos como carrinhos, bonecas e bichos de
vários tamanhos.
IV. Utilização de texturas para representar a variação
de cores dos mapas convencionais, geralmente
associadas
a
informações
qualitativas,
quantitativas ou ordenadas.
Estão adequadas ao público com deficiência visual para
o trabalho da cartografia e suas aplicações na Educação
Básica as adaptações
A) I, II e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 27
Observe a imagem a seguir.

ROSA, R. M.; FERREIRA, V. O. Análise da paisagem e proposição de zoneamento ambiental da bacia do rio Uberabinha, Minas
Gerais. In.: Caderno de Geografia, v. 28, n. 53, p. 404-427, 2018.

A respeito da bacia do Rio Uberabinha, considere as afirmativas a seguir.
I.

Na porção ocidental da bacia do Rio Uberabinha, predomina uma rede de drenagem com maior densidade
hidrográfica.

II.

À jusante da cidade de Uberlândia, predomina uma rede de drenagem com menor densidade hidrográfica,
sobretudo na porção mais oriental.

III. A bacia do Rio Uberabinha tem formato alongado e sentido geral SE-NW para sua rede de drenagem principal,
embora os afluentes da porção setentrional tenham, em geral, sentido SW-NE (margem esquerda) e NE-SW
(margem direita).
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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Questão 28
A Geografia é capaz de tratar os fenômenos espaciais
sobre múltiplas escalas espaço-temporais. Apesar
das orientações acadêmicas e oficiais colocarem o
foco no cotidiano e no espaço vivido para a educação
geográfica, isso não significa ignorar a dimensão do
tempo longo (ou geológico). Os resultados de milhões
de anos de interação entre os elementos da natureza
e energias existentes nos sistemas ambientais não
devem ser relegados à simples descrição do meio físico,
o que limita o avanço das discussões acerca da gênese
das paisagens e dos recursos naturais – fundamental
para o reconhecimento do tempo da natureza nas
diversas situações cotidianas e da dinamicidade própria
do sistema Terra. No entanto, nos livros didáticos de
Geografia são comuns textos fundamentados em
notícias com um catastrofismo alarmista de uma mídia
sensacionalista, o que, muitas vezes, reflete a falta de
conhecimento dos ciclos e das dinâmicas próprias dos
sistemas naturais.
SARAIVA JUNIOR, J. C. Tempo geológico, sociedade e ensino
de geografia física. HOLOS. ano 29, v. 5, p. 219-233, 2013
(Adaptação).

C) Visualização da transformação nos padrões de
usos e coberturas do solo (como nas fronteiras
agrícolas ou zonas de expansão urbana) por
meio de um banco de imagens de satélite com
diferentes datas de aquisição.
D) Manipulação e cruzamento de dados do espaço
geográfico, tanto de forma numérica quanto
gráfica, para a elaboração de mapas e banco
de dados correlacionados que facilitem a
interpretação e a visualização dos fenômenos
humanos e naturais.
Questão 30
Estiagens, secas, enxurradas e inundações representam
cerca de 84% dos desastres naturais ocorridos no Brasil,
de 1991 a 2012. Nesse período, quase 39 mil desastres
naturais registrados afetaram cerca de 127 milhões de
pessoas.
A esse respeito, observe o gráfico a seguir.

Demandam uma abordagem em tempo longo para
serem compreendidas, exceto:
A) A variedade geológica do território brasileiro
e sua abundância e diversidade de recursos
minerais e energéticos (de grande importância
para a economia do país).
B) A constituição do fenômeno climático conhecido
como ilha de calor.
C) A ocorrência de enclaves paisagísticos,
como fragmentos de savana em meio à floresta
amazônica ou de araucárias em Minas Gerais
em áreas de Mata Atlântica.
D) Os eventos sísmicos de magnitude e frequência
variadas que ocorrem, diariamente, por todo o
Brasil.

Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres
da Universidade Federal de Santa Catarina - Ceped-UFSC.
Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991-2012: volume
Brasil. 2ª ed. Florianópolis. 2013. 126 p.

Considere as afirmativas a seguir sobre essa temática.
I.

O destaque da região Sudeste na proporção
de mortos está relacionado à densidade
demográfica: um mesmo desastre atingindo duas
regiões com densidades demográficas distintas
trará maiores danos para a que possuir mais
habitantes por área.

II.

As regiões Norte e Centro-Oeste têm baixos
percentuais de afetados e de mortos por
desastres no país, o que está relacionado aos
grandes “vazios demográficos” ainda existentes
nessas regiões, pois também são afetadas por
eventos naturais diversos.

Questão 29
Após a análise dos dados coletados, um dos fatos
observáveis que chamou atenção foi que a maioria
dos alunos (89,2%) respondeu que não conheciam
o termo “geotecnologia”. Entretanto, em relação aos
instrumentos utilizados nas geotecnologias, todos os
alunos (100%) responderam que já tinham ouvido falar
em Google Earth.
CORREA, M. G. G.; FERNANDES, R. R.; PAINI, L. D.
Os avanços tecnológicos na educação: o uso das
geotecnologias no ensino de geografia, os desafios e a
realidade escolar. In.: Acta Scientiarum: Human and Social
Sciences, v 32, n 1, p 91-96. 2010 (Adaptação).

São possibilidades de uso do software Google Earth nas
aulas de Geografia, exceto:
A) Visualização bidimensional e tridimensional
da superfície terrestre (em diferentes escalas
e ângulos), além da morfologia do assoalho
oceânico.
B) Localização e delimitação de fenômenos
geográficos, como bacias hidrográficas ou
aglomerados subnormais, além de mensuração
de linhas, polígonos e círculos.
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III. O elevado percentual de afetados em relação ao
de mortos na região Nordeste é explicado pelos
baixos índices de desenvolvimento humano na
região, o que aumenta a vulnerabilidade social
aos eventos naturais.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Questão 31
Analise a tabela a seguir, que apresenta dados da estrutura etária da população de Uberlândia / MG nos anos de 1991,
2000 e 2010.
Estrutura Etária
Menos de 15 anos
15 a 64 anos
População de 65
anos ou mais

População
(1991)

% do Total
(1991)

População
(2000)

% do Total
(2000)

População
(2010)

% do Total
(2010)

114.336
238.355

31,15
64,94

130.935
345.611

26,12
68,95

125.589
437.111

20,79
72,37

14.370

3,91

24.668

4,92

41.313

6,84

Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/uberlandia_mg>. Acesso em: 09 jul. 2019.

Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta.
A) A população potencialmente ativa tem crescido no município, embora o aumento no período 2000-2010 tenha sido
menor que o aumento no período anterior (1991-2000).
B) A razão de dependência no município diminuiu (1991-2010), revelando o peso do fato de o percentual da população
com menos de 15 anos ter tido queda de mais de 10%.
C) A razão de dependência no município cresceu (1991-2010), tendo em vista que a população de 65 anos de idade
ou mais aumentou mais de 280%.
D) A taxa de envelhecimento aumentou, o que pode sinalizar um aumento na expectativa de vida no município.
Questão 32
A respeito da taxa de fecundidade no Brasil, observe o gráfico a seguir.

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>. Acesso em: 13 jul. 2019 (Adaptação).

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I.

Desde 2007, a taxa de fecundidade no Brasil é menor ou igual a 2, ou seja, a média de filhos por mulher em idade
reprodutiva é de até duas crianças.

II.

A queda na taxa de fecundidade no Brasil pode ser relacionada ao envelhecimento da fecundidade, ou seja,
à decisão da mulher de engravidar mais tarde.

III. O aumento na taxa de fecundidade após 2015 pode ser relacionado ao adiamento da decisão de ter filhos,
por causa da epidemia de zika no país entre 2015 e 2016.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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Questão 33
Analise as imagens a seguir.
IMAGEM I
Frequência mensal dos movimentos de massa ocorridos em Minas Gerais (1991-2012).

IMAGEM II
Registros de movimentos de massa em Minas Gerais (1991-2012).

Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina - Ceped-UFSC. Atlas
Brasileiro de Desastres Naturais 1991-2012: volume Minas Gerais. 2ª ed. Florianópolis, 2013. p. 165.

A respeito do fenômeno movimento gravitacional de massa (MGM) e sua espacialidade em Minas Gerais, assinale a
alternativa incorreta.
A) Os MGMs estão relacionados com a saturação do solo das encostas, por isso são fenômenos nitidamente sazonais
e guardam efetiva relação com os períodos de chuvas intensas e concentradas no estado.
B) As características ambientais do “Domínio dos Mares de Morros” são favoráveis à ocorrência desse fenômeno,
o que explica, ao menos em parte, sua concentração espacial e recorrência nas porções leste e sudeste do
estado.
C) Entre as causas externas mais comuns dos MGMs estão os cortes e aterros inadequados em encostas declivosas
em zonas de ocupação urbana desordenada, o que também pode explicar a concentração e recorrência do
fenômeno na Mesorregião Metropolitana.
D) Entre os meses de novembro e março, a porção sudeste do estado é fortemente afetada pelos episódios de
formação da Zona de Convergência Intertropical, o que também pode explicar a recorrência dos MGMs nesses
meses.
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Questão 34
O Brasil apresenta uma considerável variedade climática, decorrente diretamente de sua extensão geográfica e da
conjugação entre os elementos atmosféricos e os fatores geográficos particulares da América do Sul e do próprio país.
Assim, cinco macrotipos climáticos podem ser identificados.
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando cada climograma com um dos macrotipos climáticos.
COLUNA I
A. Clima Equatorial
B. Clima Topical-Equatorial
C. Clima Tropical Litorâneo do NE Oriental
D. Clima Tropical do Brasil Central
E. Clima Subtropical Úmido
COLUNA II
mm: 435

mm: 1430

4.

1.

mm: 1804

mm: 2909

2.

5.

mm: 1397

3.

Disponível em: <http://pt.climate-data.org/>. Acesso: 11 jul. 2019 (Adaptação).

Assinale a correspondência correta.
A) 1D – 2A – 3E – 4B – 5C
B) 1B – 2E – 3A – 4D – 5C
C) 1C – 2E – 3A – 4B – 5D
D) 1D – 2A – 3C – 4E – 5B
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Questão 35
No Brasil, ao se analisar o histórico de ocorrência de eventos climáticos extremos, observou-se que nos últimos 30 anos
eles têm aumentado significativamente, contribuindo para a deflagração de desastres naturais. Como esses extremos são
associados à variabilidade natural do clima, existem indícios de que eles seriam mais intensos e frequentes num futuro
clima mais quente.
MARENGO, J. A. O futuro clima do Brasil. REVISTA USP. n. 103. p. 25-32, 2014. (Adaptação).

Analise a imagem a seguir, a respeito das projeções para as próximas décadas para o clima do Brasil por região.

MARENGO, J. A. O futuro clima do Brasil. REVISTA USP. n. 103, 2014. p. 25-32 (Adaptação).

A respeito de possíveis desdobramentos desse cenário, assinale a alternativa incorreta.
A) A confirmação das projeções pode levar à intensificação do processo de desertificação na região conhecida como
“Polígono das Secas”.
B) A confirmação das projeções para grande parte da região Amazônica pode afetar a hidrologia e os ecossistemas
da região, levando a um possível processo de “savanização”.
C) Em comparação com o que poderia ocorrer em cenário sem mudanças climáticas, a região Centro-Oeste seria a
que mais se beneficiaria em termos econômicos.
D) Em parte da região Sudeste, haveria alterações nas vazões dos rios e, consequentemente, mudanças na
frequência de inundações e secas, afetando a produção de alimentos, os transportes, a geração de energia e o
abastecimento humano.
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Questão 36
“[...] devemos considerar a existência de pelo menos
três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal qual
nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo
seria o mundo tal como ele é: a globalização como
perversidade; e o terceiro, o mundo como ele poderia
ser: uma outra globalização”.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento
único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2006.

A respeito da proposta de Milton Santos, assinale a
alternativa incorreta.
A) A perversidade sistêmica que está na raiz
de uma evolução negativa da humanidade
tem relação com a adesão desenfreada aos
comportamentos competitivos que caracterizam
as ações hegemônicas.
B) A “globalização como fábula” pode ser ilustrada a
partir do mito da “aldeia global” e do encurtamento
das distâncias, difundindo-se a noção de tempo
e espaço contraídos.
C) Entre as bases materiais da globalização
perversa, está a morte do Estado, provocada
pelos megaconglomerados transnacionais em
favor de uma livre circulação de capitais.
D) Um indicativo da possibilidade de mudanças
é a enorme mistura de povos, raças e culturas
em todos os continentes, somando-se a isso
a mistura de filosofias, possibilitada pelos
progressos da informação, em detrimento da
hegemonia do racionalismo europeu.
Questão 37
O desenvolvimento das técnicas e a complexificação
da sociedade ampliaram a capacidade interventora do
homem sobre as dinâmicas da natureza, atribuindo-lhe o
papel de agente geológico-geomorfológico. No entanto,
a magnitude e intensidade da ação antrópica sobre as
dinâmicas da natureza variam no tempo–espaço, de
acordo com os diversos arranjos socioambientais e o
nível de desenvolvimento dos diferentes grupos sociais.
SILVA, E. C. N; DIAS, M. B. G; MATHIAS, D. T. A abordagem
tecnogênica: reflexões teóricas e estudos de caso.
In. Quaternary and Environmental Geosciences, v. 5. n. 1.
2014, p. 1-11 (Adaptação).

A respeito da ideia de tecnógeno, assinale a alternativa
incorreta.
A) O tecnógeno representa uma nova época
na escala do tempo geológico, porém ainda
não incorporada à tabela cronoestratigráfica
internacional.

C) A ideia de tecnógeno carrega a noção de que a
ação antrópica é capaz de promover alterações no
relevo e nas demais características fisiográficas
da paisagem, bem como modificações na
fisiologia desta e a criação de depósitos
correlativos comparáveis aos quaternários.
D) A nível global, a transição para o tecnógeno
teria início no período da Revolução Industrial,
quando a capacidade de modificação da
superfície terrestre pela sociedade se acentuou
significativamente.
Questão 38
O Brasil é um dos países que possuem a maior
disponibilidade de água doce do mundo. Isso traz um
aparente conforto, porém os recursos hídricos estão
distribuídos de forma desigual no território, espacial e
temporalmente. Esses fatores, somados aos usos da
água pelas diferentes atividades econômicas nas bacias
hidrográficas brasileiras e os problemas de qualidade de
água, geram áreas de conflito.
Agência Nacional de Águas – ANA. 2017. Conjuntura dos
recursos hídricos no Brasil: 2017. Brasília: ANA. 169 p.

A respeito dos diferentes cenários e desafios relativos
aos recursos hídricos nas regiões hidrográficas (RHs)
brasileiras, assinale a alternativa incorreta.
A) Quanto à disponibilidade hídrica superficial,
a RH Amazônica encontra-se numa situação
relativamente confortável, pois apresenta níveis
altos de precipitação e disponibilidade hídrica
superficial, associados a menores problemas
com a qualidade das águas.
B) Na RH do São Francisco, o Alto São Francisco
apresenta grande “produção” de água (regime
de chuvas maior em relação ao restante da RH),
o que garante a qualidade das águas nas demais
unidades hidrográficas da RH, apesar da carga
de esgoto lançada nelas.
C) As RH do Paraná e Atlântico Sudeste concentram
problemas relacionados à quantidade e
à qualidade de água, principalmente por
conterem os estados mais desenvolvidos,
com grande densidade populacional em regiões
metropolitanas importantes.
D) A RH Atlântico Sul destaca-se quanto à alta
vazão de retirada, em especial, devido à alta
demanda de uso para irrigação, sobretudo,
para o cultivo do arroz inundado, o que explica o
estresse hídrico quantitativo nessa RH.

B) A identificação e a caracterização dos depósitos
tecnogênicos possibilitam o entendimento
acerca da intervenção humana sobre a natureza
e suas dinâmicas, constituindo-se em marcos
estratigráficos.
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Questão 39

Questão 40

Cada tipo de solo possui características que implicam
em limitações e potencialidades que devem ser
consideradas em seu manejo para um uso sustentável.
Apesar de o Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos conter diversas classes, apenas os latossolos, os
argissolos, e os neossolos respondem por mais de 70%
da área do território brasileiro.

A respeito da proposta dos “Domínios de natureza no
Brasil”, feita pelo geógrafo Aziz Ab’Saber, assinale a
alternativa incorreta.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, associando as descrições com a classe de
solo que mais se identificam.
COLUNA I
1.

Latossolos

2.

Argissolos

3.

Neossolos

COLUNA II
(   ) Podem desenvolver “lençol freático suspenso”,
sobretudo quando abruptos, facilitando o
processo de deslizamento, devido ao excesso
de água no plano de cisalhamento entre os
horizontes A e B.
(   ) A grande espessura e boa aeração que
apresentam os qualificam como os mais
adequados para aterros sanitários, depósitos de
efluentes, lagoas de decantação e cemitérios.
(   ) O tipo quartzarênico tem constituição arenosa,
com grãos soltos, possibilita fácil desagregação,
tendendo a ser muito suscetível à erosão, mesmo
quando ocorre em relevo suave.
(   ) O tipo regolítico tem textura em geral arenosa,
contendo apreciáveis teores de minerais
facilmente intemperizáveis na fração areia, o que
aumenta o risco de salinização.
(   ) Em geral, apresentam baixa fertilidade natural e
pouca água disponível, devido à sua característica
de drenagem muito rápida, proporcionada por
sua estrutura granular bem desenvolvida.
(   ) Podem restringir o desenvolvimento radicular
das plantas, em razão das características físicas
do horizonte B, o que pode ser intensificado por
processos de compactação quando o horizonte A
é muito argiloso.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 2 1 3 1
B) 2 1 3 3 1 2
C) 2 2 3 1 3 1
D) 1 1 2 3 3 2
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A) Cada domínio representa um conjunto
espacial de certa ordem de grandeza territorial
(centenas de milhares a milhões de km2) com
um esquema coerente de feições de relevo,
tipos de solo, formas de vegetação e condições
climático-hidrológicas.
B) Dos domínios propostos, quatro são intertropicais
(Amazônico, Caatinga, Cerrado e Mares de
Morros) e dois são subtropicais (Araucárias e
Pradarias).
C) Dos domínios propostos, quatro são zonais, ou
seja, apresentam correspondentes em outros
continentes nas mesmas faixas de latitude,
a exemplo do domínio da Caatinga.
D) Cada domínio apresenta uma “área core”
(mais típica e contínua de um domínio),
porém podem haver geofácies (variações em
função da altitude, tipos de solo ou de espécies,
por exemplo), que não podem ser confundidas
com enclaves (quadros de exceção).

ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.
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5.
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Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.
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conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;
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•
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for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

20

TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de história
Código: 438

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
Professor de História
Questão 21

(   ) A autora esclarece que é importante evitar o
estudo dessa temática em nichos do currículo,
sugerindo que não fosse criada uma limitação do
estudo das relações raciais em apenas alguns
momentos do ano escolar, em torno de algumas
poucas temáticas.
Assinale a sequência correta.

François Audigier (In: GUIMARÃES, 2016, p. 25),
analisando o ensino de História, destaca a importância
de se desenvolver no educando a consciência histórica.

A) V F V F

Nesse contexto, analise os itens a seguir.

C) V V F V

I.

Auxiliar o homem moderno a ter plena consciência
da historicidade de todo presente e da relatividade
de toda opinião.

II.

Permitir aos educandos o despertar da
consciência da sucessão das gerações como
referência necessária para construção das
identidades pessoais e coletivas.

III. Contribuir para o despertar individual e coletivo
das questões da temporalidade: passado e
futuro, e, das experiências vividas.
Conforme as informações e reflexões do autor em
relação à consciência histórica no processo educativo do
ensino de história, o desenvolvimento dessa consciência
histórica no educando permite o que está descrito em
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 22
Verena Alberti (In: MONTEIRO e PEREIRA, 2013,
p. 19), em Algumas estratégias para ao ensino de
história e cultura afro-brasileira, apresenta algumas
diretrizes que emergem da literatura sobre o ensino de
questões sensíveis ou controversas, que seriam muito
úteis, segundo a autora, para se pensar o ensino da
história das relações raciais.
Sobre as possíveis diretrizes apresentadas pela autora
nessa perspectiva, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Para a obtenção de uma educação que possa ser
útil para o ensino de história das relações raciais,
a autora sugere que se dê ênfase na diversidade
como contraponto à homogeneização da “vítima”
ou do “sujeito passivo”.

B) F V F V
D) F F V F
Questão 23
Em Ensino de história e cultura africana e afro-brasileira:
dilemas e desafios da recepção a 10.639/2003, Lorene
Santos (2013, p. 57) assinala que nas últimas décadas o
Brasil tem sido marcado pela emergência de movimentos
sociais e pela intensificação de debates e discussões
que visam o combate às desigualdades e a valorização
da diversidade. Nesse sentido, a autora enfatiza que,
para a efetivação dessas propostas, seriam necessárias
mudanças ou implementações, no contexto escolar,
especificamente no currículo, de uma discussão negada
pela sociedade brasileira para a efetivação da referida
Lei.
Em relação à efetiva implementação da
nº 10.639/2003, assinale a alternativa incorreta.

Lei

A) Os currículos escolares podem se constituir em
veículos de enfrentamento das desigualdades
sociais e raciais presentes em nossa sociedade.
B) Os currículos e as práticas educativas balizadas
pela referida Lei podem alterar hierarquias,
desestabilizar relações de poder e fomentar
reorganizações de forças.
C) Há a necessidade de uma ação curricular
que possibilite o questionamento de valores
e certezas historicamente construídas e,
assim, promova uma discussão e reflexão
da própria historicidade do racismo e das
desigualdades sociais.
D) A manutenção de um “currículo turístico”
que reforce o 13 de maio de 1888 e o dia
20 de novembro como dia da consciência negra
nas escolas evita a dispersão da temática por
outros conteúdos ou períodos letivos.

(   ) A autora afirma que para a implementação
do ensino de história das relações raciais é
importante que, dentre os recursos utilizados,
sejam adotadas fontes que possam trazer
elementos mais concretos para as práticas
pedagógicas desse tema.
(   ) Para a implementação da Lei nº 10.639/2003 e
efetivação do ensino de história e das relações
raciais no Brasil, há a necessidade de se
convencer educadores e educandos de que
negros e indígenas são parte da nação.
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Questão 24
Aléxia Pádua (In: GUIMARÃES, 2016. p. 281)
discute e reflete no âmbito do ensino de História
problemáticas muito pertinentes à contemporaneidade.
Especificamente, discorre sobre os “Limites e as
possibilidades de a escola contribuir para a educação
para a cidadania”, discussão posta em debate no ensino
de História desde os anos 1990.
Diante desse quadro analítico em relação à viabilidade
da proposta dessa autora, assinale a alternativa correta.
A) Para viabilizar essa proposta, será necessária a
implantação de pedagogias ativas e construtivas
que possam desenvolver a “ética da discussão”,
para que as disciplinas se coloquem a serviço da
cidadania.
B)

Será necessário um cuidado com os programas,
assegurando uma grande quantidade de
conteúdos para que os educandos possam,
assim, refletir sobre os mais diversos assuntos.

C) Deverá haver um despertar para a essência
humana, pouco desenvolvida nos educandos,
é preciso que os educadores assumam
o protagonismo do processo educativo,
conduzindo a partir de suas experiências o
processo educativo.
D) Para promover a “educação para cidadania”
será necessária uma pedagogia do confronto,
discutindo abertamente os pontos polêmicos e
identificando cada elemento que os educandos
preconceituosamente trazem das suas relações
em sociedade.
Questão 25
José Ricardo Oriá Fernandes cita Raphael Samuel.
“A História local requer um tipo de conhecimento diferente
daquele produzido no alto nível de desenvolvimento
nacional e dá ao pesquisador uma ideia muito mais
imediata do passado. Ele a encontra dobrando a
esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos
no mercado, ler seu grafite nas paredes, seguir suas
pegadas nos campos.”
Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/
article/view/7809/5165>. Acesso em: 8 jul. 2019.

Dessa forma, e refletindo sobre as possibilidades do
ensino de história local, analise as seguintes afirmativas.
I.

II.

Com a adoção de uma abordagem no ensino de
História que valorize a história local, possibilita-se
a incorporação das experiências de vida dos
educandos que se dão num locus específico, seu
município.
Com a adoção da história local, é possível perceber
uma crescente inserção da temática da História
nos currículos e programas, especificamente,
no Ensino Médio e no Ensino Fundamental.

III. Com o ensino de História local, há a possibilidade
de se romper com uma visão tradicional, em que se
prioriza e valoriza o estudo da chamada “História
Geral da Civilização Brasileira”, passando uma
ideia equivocada de homogeneidade.
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IV. Com a adoção do ensino da História local, cria-se
a oportunidade para o resgate das peculiaridades
regionais que dê conta da pluralidade
étnico-cultural da formação brasileira.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
Questão 26
No Dicionário de ensino de História (2019), encontra-se
uma reflexão acerca do “conhecimento histórico escolar”
e sua trajetória até o presente momento. Ao analisar a
trajetória do conceito, a autora descortina como essa
questão central no pensamento histórico e do ensino de
História foi se construindo.
Considerando uma das reflexões apresentadas pelo
campo da pesquisa no ensino de História apresentada
nesse verbete, tem-se a conclusão de que
A) a didática da história está focada na garantia
de maior eficiência da transposição didática dos
elementos produzidos na academia para a sala
de aula da Educação Básica.
B) se constatou, nos debates que se realizaram e se
seguiram, que o espaço escolar foi reconstituído
como um espaço político de construção de
conhecimento, e não apenas de sua mera
reprodução.  
C) as pesquisas, nesse contexto, concluíram que
não há distinção entre o saber histórico produzido
na academia e o que é apresentado nos bancos
escolares da Educação Básica brasileira.  
D) a escola continua sendo um espaço de recepção
de um conhecimento externo, elaborado nas
universidades, e o professor tem o papel de
transmiti-lo fidedignamente na escola.
Questão 27
Apresentando reflexões sobre o tempo e os usos da
memória, Francisco Régis Lopes Ramos (2010) se
debruça sobre as questões que permeiam o ensino de
história e o patrimônio.
Dessa forma e refletindo sobre as questões que
mobilizam a noção do ensino de história, memória e
patrimônio para a superação de uma visão simplista,
é correto afirmar:
A) É crucial, para o ensino de História, que seja
adotada uma postura neutra em relação aos
usos da memória.
B) Há a necessidade de que os educandos sejam
levados a acessar a produção de memórias que
foquem nos marcos consagrados da história
nacional.  
C) Deve-se possibilitar aos educandos o
conhecimento e a valorização da pluralidade do
patrimônio sociocultural do Brasil.
D) Há a necessidade de que o passado, tendo
como destino o presente, seja a saída para um
ensino de História mais eficaz e plural.

Questão 28
Nos últimos tempos, a discussão sobre a BNCC teve
grande espaço nas mídias e nos debates em diversos
ambientes e fóruns. Em História na Base Nacional
Comum Curricular: dejá vu e novos dilemas no século
XXI, cujo subtítulo é bem sugestivo, Jean Carlos Moreno
(2016) apresenta essa trajetória e resgata a historicidade
dos processos de revisão curriculares no Brasil, a partir
do fim do regime ditatorial civil-militar em 1985.
Nesse contexto, analise as seguintes ações.
I.

II.

Perceber que o texto da BNCC dialoga com uma
realidade curricular, estabelecida pela tradição, no
início dos anos 1990, e permanece hegemônico.
Identificar que os currículos organizados na
tradição hegemônica tratam o ensino de História
na perspectiva cronológica linear, baseado no
princípio da história integrada.

III. Reconhecer que a tradição hegemônica trata
com menor ênfase a história da “civilização” em
detrimento da história do Brasil.
Diante
das
exposições
de
Moreno
(2016),
especificamente no tocante à compreensão e ao
entendimento da proposta de História, são ações que
devem ser executadas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

III. Como o cinema trouxe a verdade histórica
para a sala de aula por meio das imagens em
movimento.
IV. Como usar o cinema na sala de aula.
Está correto o que se afirma nos itens:
A)
B)
C)
D)

I e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.

Questão 30
Em Interdisciplinaridade, transversalidade e ensino de
História, Selva Guimarães analisa questões pertinentes
e necessárias para uma educação em sentido mais
amplo e que vise “fornecer ao indivíduo possibilidades
de desenvolvimento cultural por meio da aquisição /
construção de conhecimentos formais e de instrumentos
para apreender esses conhecimentos”.
GUIMARÃES, Selva. Didática e Prática de Ensino de História.
Campinas: Papirus, 2012. p. 165.

Sendo assim, é incorreto afirmar que as disciplinas
devem
A) formar espíritos capazes de organizar saberes
que foram sendo acumulados.
B) desenvolver estratégias e alternativas para
ensinar a condição humana.
C) se organizar de maneira tal que possam
promover o ensinar a viver.
D) se estruturar de maneira que possam refazer
uma escola de cidadania.

Questão 29
O cinema, hoje, faz parte das preocupações dos
historiadores. Não era assim na época em que foi criado.
Segundo Marc Ferro, na ótica dos historiadores do início
do século XX, o filme não era um documento histórico.
[...] Esse quadro começaria a mudar precisamente a
partir da década de 1960, quando as relações teóricometodológicas entre cinema e história tornaram-se
objeto sistemático por parte de alguns historiadores,
especialmente, Marc Ferro e Pierre Sorlin, ligados à
Escola dos Annales, no momento em que a historiografia
ampliava seus horizontes e apresentava novos métodos
de análise. [...] Mas, será a partir do final da década
de 1980, pela influência da historiografia francesa,
em especial, e pelo alargamento dos meios de
comunicação de massa no país, que o cinema ganhará
definitivamente espaço nas discussões pedagógicas, em
livros e revistas científicas e em ações e programas de
órgãos públicos ligados à educação.
NASCIMENTO, Jairo Carvalho do. Disponível em:
<http://www.revistafenix.pro.br/PDF15/Artigo_05_%20ABRILMAIO-JUNHO_2008_Jairo_Carvalho_do_Nascimento.pdf>.
Acesso em: 11 jul. 2019.

Nesse sentido, e refletindo sobre o ensino de história
e o cinema, Jairo C. Nascimento assinala que surgem
artigos e livros versando sobre:
I.
II.

Procedimentos
teóricos
e
metodológicos
inerentes ao uso do cinema em sala de aula.
Reflexões que passam a abordar a relação entre
cinema e História do Brasil.

Questão 31
Hoje, no Brasil, o livro didático é o principal produto da
maioria das editoras: no final dos anos de 1990, 70%
dos livros produzidos eram voltados para o ensino.
Dessa maneira, esse material escolar adquire grande
poder no contexto educacional e, por isso, o Estado
preocupa-se em controlar sua produção e distribuição.
FRANCO, Aléxia Pádua. Uma conta de chegada: a
transformação provocada pelo PNLD nos livros didáticos de
História. In: MAGALHÃES, Marcelo et al. (orgs.).
Ensino de História: usos do passado, memória e mídia.
Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014. p. 144.

Esse controle é feito atualmente pelo Programa Nacional
do Livro Didático, PNLD, sobre o qual é correto afirmar:
A) O PNLD avalia, classifica e escolhe as coleções
de livros didáticos que serão compradas pelo
governo e distribuídas pelas escolas públicas
brasileiras de Ensino Fundamental.
B) O PNLD controla a produção e a escrita do livro
didático, garantindo que eles apresentem temas
consagrados na historiografia, evitando temas
polêmicos do cotidiano dos estudantes.
C) Foi criado em 1985 com o objetivo de equilibrar
a participação de editoras no mercado de livros
didáticos, garantindo equilíbrio na participação
de todas no mercado.
D) Tem entre suas finalidades a definição de
parâmetros e normas que os livros devem seguir
para participarem de concorrência pública e
devem ser comprados pelo governo.

11

Questão 32

Questão 34

O esfacelamento de mitos que mascaram os problemas
sociais, os preconceitos, as discriminações, é o mais
importante passo para que aflorem as diferenças, o
multiculturalismo, a diversidade de ações que permitam
“fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos
que enchem o panorama da História e (que) são muitas
vezes mais interessantes e mais importantes do que os
outros, os que apenas escrevem a história”.

Para que a música seja tomada como um eficiente
instrumento de aprendizagem da História, que capte o
espírito de um tempo, é importante que a música seja
considerada como um

BITTENCOURT, Circe Fernandes. Identidade nacional e
ensino de História do Brasil. In: KARNAL, Leandro. História
na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo:
Contexto, 2007. p. 201.

Circe Bittencourt indicou um problema para a constituição
da História do Brasil como objeto escolar, que foi
resolvido por meio da
A) instituição de programas escolares que integrem
o conteúdo de História do Brasil ao da História
Geral, a História Integrada.
B) narrativa que indica a presença, entre os nomes
de destaque da história pátria, de personagens
oriundas das populações africanas e índias.
C) obrigatoriedade de inclusão de história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas nos
currículos escolares de todo o país.
D) publicação de livros didáticos que, a fim de incluir
a cultura afro-brasileira, inspiravam-se em obras
que valorizavam a democracia racial.
Questão 33
Mais do que o livro, o professor precisa ter conteúdo.
Cultura. Até um pouco de erudição não faz mal algum.
Sem estudar e saber a matéria não pode haver ensino.
É inadmissível um professor que quase não lê.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. Por uma história
prazerosa e consequente. In: KARNAL, Leandro.
História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.
São Paulo: Contexto, 2007. p. 22.

Segundo esse trecho, para o professor de História
desenvolver uma aula com efetividade, é necessário
A) acreditar no ideal de transformação social e que
a disciplina escolar História é um meio eficaz
para a sua realização.
B) possuir boa oratória, pois uma eventual fraqueza
de conteúdo pode ser compensada por ótimas e
entusiásticas digressões argumentativas.
C) ser atualizado e portador de conhecimentos
gerais que lhe permitam conectar o conteúdo
ensinado às experiências dos estudantes.
D) ter domínio do conteúdo exposto no livro didático,
para que possa cumpri-lo no prazo estabelecido
pelas instituições e pela sociedade.

A) apêndice ilustrativo de determinado conteúdo
que favoreça o estabelecimento de um vínculo
emocional entre os estudantes e o tema.
B) conjunto de elementos, tais como letra,
melodia, ritmo e harmonia, que permitam
conexão com as suas condições de criação,
produção e circulação.
C) produto da indústria cultural com o poder de
homogeneizar de forma passiva o consumidor,
que consome o produto por meio da imposição
industrial.
D) texto de época, devendo-se estar atento às
qualidades literárias do autor, dando preferência
àqueles de notável reconhecimento, para levar
para a sala de aula.
Questão 35
[...] são questionáveis algumas observações de
(Fernando) Novais (1986) no que se refere às
interpretações das inconfidências, em especial a Mineira.
Sua concepção de que as ideias que em Portugal
possuíam uma face reformista, quando transpostas a uma
situação colonial, ganhavam uma face ‘revolucionária’
nos parece hoje inadequada e mesmo insustentável. [...]
FURTADO, João Pinto. Inconfidências e conjurações no Brasil:
notas para um debate historiográfico em torno dos movimentos
do último quartel do século XVIII. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA,
Maria de Fátima. Coleção O Brasil Colonial, 1720-1821. V. 3.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 647.

Para justificar sua contraposição a Fernando Novais,
João Pinto Furtado argumenta, entre outros elementos,
que
A)

o baixo nível de alfabetização da região impedia,
por si só, a expansão do ideal revolucionário,
absolutamente dependente da leitura dos
princípios franceses, embora os Autos de
Devassa indiquem o confisco de vários livros nas
bibliotecas dos inconfidentes.

B) havia uma crença plantada pelo Conde de
Assumar, em 1720, de que o ar de Minas
inspirava revoluções e, por isso, todos os
governantes enviados pelo rei para a região
eram negociadores por natureza, contendo,
assim, todo ímpeto revolucionário local.
C) manifestações populares nas ruas ao som de
“viva o rei, viva o povo e morra o govenador”
eram especificamente contra o governador
Barbacena, não contra o rei, porque este
aplicava cegamente as determinações de Lisboa
quanto à cobrança dos impostos atrasados.
D) nomes importantes do movimento mineiro, como
Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manoel da
Costa e Alvarenga Peixoto, almejavam algumas
reformas no sistema, mas restritas à troca de
nomes em postos de poder, não alterando os
seus pilares.
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Questão 36

Questão 38

O Dicionário de Ensino de História apresenta o verbete
“Livro Didático”, escrito por Itamar Freitas.

Thais Nivia de Lima e Fonseca, ao pesquisar os estudos
sobre história do ensino de História, observa que

Desse verbete pode-se entender o livro didático de
História como

A) a história do ensino de História, sobretudo nos
tempos contemporâneos, precisa ultrapassar os
muros da escola, já que ela se faz mais eficaz
por meio   de artifícios midiáticos, via história
pública.

A) artefato que não possui definição única, mas,
geralmente, é utilizado em instituições escolares.
B) campeão no mercado editorial por ter como autores
nomes importantes do campo historiográfico.
C) material produzido de acordo com as normas e
orientações do currículo oficial nacional.
D) suporte
destinado
à
transmissão
do
conhecimento produzido na academia para a
escola básica (transposição didática).
Questão 37
[...] O anacronismo consiste em atribuir a determinadas
sociedades do passado nossos próprios sentimentos
ou razões, e assim interpretar suas ações; ou aplicar
critérios e conceitos que foram elaborados para uma
determinada época, em circunstâncias específicas,
para outras épocas com características diferentes.
BEZERRA, Holien Gonçalves. Ensino de História:
conteúdos e conceitos básicos. In: KARNAL, Leandro. História
na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.
São Paulo: Contexto, 2007. p. 45.

Para evitar a construção de anacronismos, o professor deve
A) buscar uma categoria tal como trabalho ou
revolução, que é um meio seguro para se
evitar que os estudantes possam ter visões
anacrônicas da História.
B) levar o estudante a perceber as diferentes
temporalidades no decorrer da história e ter clara
sua importância nas formas de organização
social.
C) trabalhar com a linha de tempo em escala
ampla, demonstrando que, no mesmo tempo,
todas as sociedades em todos os lugares são
semelhantes.
D) utilizar fotografias e filmes como fontes,
já que são meios seguros para garantir a correta
localização no tempo histórico de determinado
fenômeno.

B) as pesquisas devem aproveitar os eventuais
relatos de experiências deixados por docentes,
considerando que o ensino de História diz
respeito à prática cotidiana da sala de aula.
C) grande parte dos estudos sobre a história do
ensino de História tem priorizado os mecanismos
formais da disciplina, como livro didático,
programas e legislações, por exemplo.
D) não existem estudos do ensino de História para
o Período Colonial, pois esses estudos priorizam
a escola e, como já comprovado, não existiam
escolas naquele período no Brasil.
Questão 39
Em 1816 chegava um grupo de artistas franceses que
aqui aportava com o objetivo de começar as artes a
partir do zero. Fazendo pouco da produção artística já
existente na colônia, tais artistas traziam na bagagem
um modelo acadêmico e neoclássico – modelo que,
entre outros, dera grandiosidade, passado e memória ao
governo “plebeu” de Napoleão Bonaparte. [...]
SCHWACRZ, Lilia Moritz. Cultura. In: SCHWARCZ,
Lilia Moritz (direção). História do Brasil Nação:
1808-2010. V. 1 Crise colonial e independência, 1808-1830.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 235.

Os artistas franceses que chegaram em 1816, alguns
permanecendo por longos anos nas terras tropicais,
vieram para o Brasil porque
A) a presença e permanência da Corte no Rio
de Janeiro demandava artistas de formação
acadêmica que pudessem lhe representar, pelas
telas, esculturas, arquitetura, na perspectiva
neoclássica francesa.
B) buscavam asilo político depois da queda de
Napoleão, uma vez que sua arte foi realizada
em favor do enaltecimento do imperador e do
império, sendo, por isso, perseguidos pelas leis
de segurança da monarquia restaurada.
C) a cidade passou, com o estabelecimento da
Corte no Rio de Janeiro, a atrair uma grande
quantidade de pessoas ávidas por respirar
ares mais intelectualizados, sendo potenciais
consumidores da cultura das belas artes.
D) entre os artistas brasileiros não havia, até a
chegada da Missão Francesa, artistas do estilo
neoclássico, já que eles haviam estudado em
escolas de estilo barroco, como a que formou
Aleijadinho.

13

Questão 40
[...] o Brasil passou a aproveitar com mais eficiência
as oportunidades de diversificação e ampliação de
seu comércio exterior, conforme atesta a estratégia de
diversificação de parcerias comerciais que antecedeu e
‘amaciou’ os efeitos da crise de 2008/2009.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. O Brasil no mundo.
In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (direção). História do Brasil
Nação: 1808-2010. V. 5 Modernização, ditadura e democracia.
1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. p. 163.

De acordo com o autor, o que permitiu ao Brasil passar
praticamente incólume pela crise do capitalismo de 2008
foi uma estratégia política, expressa na(o)
A) criação, imediatamente após a crise de 2008,
de um novo bloco de cooperação econômica
fora do eixo norte-atlântico, denominado BRICS
(Brasil, Índia, China e África do Sul), rompendo
em definitivo tratados comerciais ao norte.
B) distanciamento de questões polêmicas, como
a que envolvia EUA e Irã, quando o primeiro
exigia, por meio da ONU, a aplicação de sanções
econômicas e comerciais ao segundo, a fim de
coibir sua política de energia atômica.
C) doutrina do “novo protagonismo brasileiro”,
de Samuel Pinheiro Guimarães e Celso Amorim,
que, entre outras coisas, buscou diversificar
mercados e gerar melhores condições de
exportações, levando à criação do G-20 (México,
2003).
D) política de blocos regionais, simbolizada pelo
Mercosul, onde o Brasil, associado à Argentina,
liderou uma política de isolamento em relação
aos mercados mundiais e a outros blocos
regionais, esperando que os efeitos da crise
terminassem.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação

GABARITO
(versão do candidato)
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de matemática
Código: 439

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
Professor de Matemática

Questão 23
O valor de k, no polinômio p(x) = 2x3 + 4x2 + kx +20, para
que ele seja divisível pelo polinômio (x – 2) é
A) 10.

Questão 21

B) 20.

Uma pesquisa realizada com duas mil pessoas revela as
preferências delas em relação aos aplicativos (app) de
transporte. Analise o gráfico a seguir.

C) – 26.
D) – 52.
Questão 24
A figura a seguir contém um triângulo equilátero de lado
L cm e vértices A, B e C. Além disso, apresenta uma
circunferência, de centro em A, que passa pelo baricentro
G do triângulo ABC, e intercepta esse triângulo nos
pontos M e N.

Fonte: Ibope Conecta
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/marketing/appscarona-mais-usados-brasileiros/>. Acesso em: 17 jul. 2019.

Em relação aos dados desse gráfico, é correto afirmar que
A) exatamente 43% dos entrevistados não utilizam
o aplicativo Uber.

A interseção da circunferência com esse triângulo forma
um setor circular de vértice A.
A área desse setor em função de L, em cm2 é:

B) 9% dos entrevistados que utilizam 99 Táxis não
utilizam Uber.

A)

L2 π .
54

C) todos os usuários de Cabify fazem uso do
EasyTáxi.

B)

2L2 π
.
27

D) 860 pesquisados não fazem uso de app de
transporte privado.

C)

L2 π
.
18

D)

2L2 π
.
3

Questão 22
Simplifique o número A a seguir.
A=

3
4

27

O resultado dessa simplificação é
A)
B)

8

4

35
3
35
3

C)

8

33

D)

4

5

3

Questão 25
De acordo com o Relatório Antropométrico de Luciana,
que possui 60 kg de massa corpórea total, 25% desse
valor corresponde a sua massa gorda. Após realizar
uma dieta, Luciana manteve seu peso, mas reduziu sua
massa gorda, que passou a ser 9 kg.
Desse modo, qual a redução percentual da massa gorda
de Luciana?
A) 10%.
B) 15%.
C) 40%.
D) 60%.
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Questão 26

Questão 29

O losango MNPQ, a seguir, possui lados de medida
10 mm, e seus ângulos agudos medem 50º.

Uma pirâmide reta, de base quadrada, possui aresta
lateral medindo αL = 11 decímetros e diagonal da base
medindo d = 2 2 decímetros.
O volume dessa pirâmide, em decímetros cúbicos, é
A) 4.
B) 8.
C) 9.
D) 12.
Questão 30

Use: sen 25º = 0,4 e cos 65º = 0,9.
Entre as alternativas a seguir, o valor que mais se
aproxima da área desse losango, em mm2 é
A) 13.
B) 22.
C) 72.
D) 144.
Questão 27
Considere a divisão representada a seguir, em que a e
c são números inteiros positivos. Nela, a representa a
unidade do número “2a”, e c é o centésimo do número
decimal “0,0c5”.

Uma turma de Matemática possui 30 alunos. A média
aritmética das notas dos 25 alunos aprovados nessa
disciplina foi 7,8 pontos, enquanto a média aritmética
das notas dos alunos reprovados foi 5,4 pontos.
Qual foi a média aritmética das notas de todos os alunos
da turma?
A) 6,6.
B) 6,8.
C) 7,2.
D) 7,4.
Questão 31
O número de anagramas da palavra UBERLANDIA é
A) 210.
B) 10 ! .
2!
C) 10!.
D) 5!.

O maior valor possível para c é
A) 3.
B) 4.
C) 7.
D) 8.
Questão 28
A menor distância entre a curva determinada por
x 2 − 4 x + 12
y=
e a reta de equação y = – 2 é
2
A) 0.
B) 2.
C) 6.
D) 8.

Questão 32
No ciclo trigonométrico, em qual quadrante está
 25π 
localizado o arco de  −
 radianos?
 4 
A) 1º.
B) 2º.
C) 3º.
D) 4º.
Questão 33
Quantos são os pontos do sistema de coordenadas
cartesianas que pertencem simultaneamente às funções
f(x) = 2x2 + 3x – 2 e g(x) = 7x – 4 ?
A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) 3.
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Questão 34

Questão 37

Assinale a alternativa que indica uma vantagem para
utilização de jogo no contexto da sala de aula de
Matemática.

O que Borba e Penteado (2002) descrevem como zona
de risco, quando se referem ao uso da informática na
sala de aula, está associado essencialmente

A) Economiza tempo, em comparação a outras
abordagens.

A) à insegurança do professor ao adentrar em um
ambiente menos previsível e sob o qual ele
possui menos controle.

B) Ensina todos os conceitos matemáticos a partir
de jogos.
C) Motiva a aula, independentemente do conceito a
ser trabalhado.
D) Favorece a interação entre os alunos e o trabalho
em grupo.
Questão 35
Maria da Conceição Fonseca et al. (2011) analisam,
sob a ótica de três questões, elementos voltados para
a formação de professores que ensinam geometria nos
ciclos iniciais.
Baseando-se nessa autora, essas questões giram em
torno da(o)
A) história da geometria, das aplicações da
geometria no cotidiano dos estudantes e das
dificuldades de aprendizagem dos alunos.
B) conteúdo de geometria que se ensina,
dos conhecimentos dos professores sobre
geometria e o porquê de se ensinar geometria.
C) falta de motivação dos professores em sala,
dos traumas relacionados à geometria e da
elaboração de materiais adequados para os
alunos.
D) do uso de tecnologias e recursos visuais,
da presença da geometria nos livros didáticos e
da evolução gradual dos métodos de ensino de
geometria.
Questão 36
Sobre a etnomatemática, a alternativa mais coerente
com as ideias de Ubiratan D’Ambrósio (2002) é que ela
A) presume que, por se tratar de linguagem
universal, a Matemática pode ser usada como
padrão de comunicação entre representantes de
quaisquer culturas distintas.
B) trata da busca por variações culturais na
linguagem e nas aplicações da Matemática, a fim
de se encontrar aquelas que mais se aproximam
da Matemática formal e correta.

B) às dificuldades de se manter equipamentos
caros como computadores em regiões sujeitas a
crimes e vandalismo.
C) ao perigo constante de alunos utilizarem
os computadores para acessar conteúdos
impróprios dentro da própria escola.
D) aos riscos de a indisciplina tomar conta do
ambiente, devido à euforia dos estudantes diante
de computadores conectados em rede.
Questão 38
Uma curiosidade histórica sobre a fórmula de Bhaskara,
como ficou conhecida a fórmula para resolução da
equação de segundo grau, é que se acredita que quase
3 mil anos antes da vida do matemático indiano, o método
já possuía seu precursor, utilizado na antiguidade.
A afirmação encontra respaldo em ideias matemáticas
que seriam atribuídas a
A) Euclides.
B) Pitágoras.
C) Eratóstenes.
D) Al-Khwarizmi.
Questão 39
“A_________________ consiste na arte de transformar
problemas da realidade em problemas matemáticos e
resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem
do mundo real” (BASSANEZI, 2002, p.16).  
Assinale a alternativa que completa a lacuna dessa
afirmativa, composta por uma difundida definição feita
pelo matemático Rodney Bassanezi.
A) pesquisa quantitativa
B) modelagem matemática
C) resolução de problemas
D) investigação matemática

C) considera a necessidade de evolução da
Matemática utilizada em comunidades muito
primitivas, de modo que estas tenham acesso a
melhores meios de produção e serviços.
D) visa entender o saber e o fazer matemático
a partir de diferentes grupos de interesses,
como povos, grupos culturais, comunidades,
nações, ao longo da história da humanidade.
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Questão 40
Na sua obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire
(1996) discute o papel do professor, dos estudantes e da
prática educativa vigente.
Na concepção de Paulo Freire, o termo “autonomia”, o
qual ocupa espaço central nessa obra, está relacionado
a que aspecto?
A) Ao processo de escolha de temas de estudo e
materiais didáticos, que devem ser escolhidos
por professores e alunos, verdadeiros atores do
processo de ensino e aprendizagem, que devem
ter autonomia para realizar essa importante
escolha.
B) Ao respeito que gestores do sistema educacional
devem ter para com o trabalho do professor,
respeitando sua forma de trabalhar, seus
métodos, sua experiência na prática de ensino,
enfim, sua autonomia para desempenhar seu
trabalho com mais qualidade.
C) Ao desenvolvimento de uma prática educativa
na qual o professor não é um transmissor de
conhecimento pronto e acabado, mas que age
no sentido de dotar o estudante da autonomia
necessária para produzir ou construir o
conhecimento pelos próprios meios.
D) Ao papel discreto, praticamente irrelevante, que
o professor deve assumir no processo de ensino
aprendizagem, visando estimular no estudante
a devida autonomia para que este seja capaz
de se desenvolver sem a necessidade da tutela
permanente desse professor.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação

GABARITO
(versão do candidato)

1
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de língua portuguesa
Código: 440

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.

5

INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos

Professor de língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o excerto a seguir, retirado da obra
Norma culta brasileira: desatando alguns nós, de Carlos
Alberto Faraco, para responder às questões de 21 a 23.
Ensinar gramática?
A crítica à gramatiquice e ao normativismo não significa,
como pensam alguns desavisados, o abandono da
reflexão gramatical e do ensino da norma culta / comum /
standard. Refletir sobre a estrutura da língua e sobre seu
funcionamento social é atividade auxiliar indispensável
para o domínio fluente da fala e da escrita. E conhecer
a norma culta / comum / standard é parte integrante do
amadurecimento das nossas competências linguísticoculturais, em especial as que estão relacionadas à
cultura escrita. O lema aqui pode ser: reflexão gramatical
sem gramatiquice e estudo da norma culta / comum /
standard sem normativismo.
Não cabe, no ensino de português, apenas agir no
sentido de os alunos ampliarem seu domínio das
atividades de fala e escrita. Junto com esse trabalho
(que é, digamos com todas as letras, a parte central do
ensino), é necessário realizar sempre uma ação reflexiva
sobre a própria língua, integrando as atividades verbais
e o pensar sobre elas.
Esse pensar visa a compreensão do funcionamento
interno da língua e deve caminhar de uma percepção
intuitiva dos fatos a uma progressiva sistematização,
acompanhada da introdução do vocabulário gramatical
básico (aquele que é indispensável, por exemplo, para
se entender as informações contidas nos dicionários).
No fundo, trata-se de desenvolver uma atitude científica
de observar e descrever a organização estrutural da
língua, com destaque para a imensa variedade de formas
expressivas alternativas à disposição dos falantes.
(FARACO, 2008, p. 157-158.)

Questão 21
Faraco recomenda ao professor que
A) abandone o uso da nomenclatura apresentada
pela gramática tradicional.
B) restrinja o ensino de gramática às atividades de
leitura e de produção textual.
C) promova um ensino de gramática pautado na
reflexão sobre as estruturas linguísticas.
D) ensine gramática com o respaldo da metodologia
descritiva das ciências exatas.

Questão 22
Qual dos trechos a seguir sintetiza, coerentemente,
as ideias de Faraco, presentes no texto “Ensinar
gramática?”?
A) O estudo de conteúdos gramaticais faz sentido
quando feito de forma contextualizada e
funcional (isto é, subordinado às atividades que
visam ao domínio das práticas de fala e escrita).
Além disso, esse estudo deve ser feito de modo
a destacar a inflexibilidade estrutural da língua e
a consequente riqueza expressiva à disposição
dos falantes: nenhuma língua é um conjunto
amorfo de expressões. Sua organização
estrutural se caracteriza – sendo, como é,
produto e processo histórico – como um vasto
universo de variedades expressivas, de formas
alternativas, o que implica antes submissão que
escolha.
B) O estudo de conteúdos gramaticais faz sentido
quando feito de forma contextualizada e
funcional (isto é, independente das atividades
que visam ao domínio das práticas de fala e
escrita). Além disso, esse estudo deve ser feito
de modo a destacar a flexibilidade estrutural da
língua e a consequente riqueza expressiva à
disposição dos falantes: nenhuma língua é um
conjunto rígido de expressões. Sua organização
estrutural se caracteriza – sendo, como é,
produto e processo histórico – como um vasto
universo de variedades de prestígio social,
de formas exemplares, o que implica antes
submissão que escolha.
C) O estudo de conteúdos gramaticais faz sentido
quando feito de forma contextualizada e funcional
(isto é, subordinado às atividades que visam
ao domínio das práticas de análise descritiva).
Além disso, esse estudo deve ser feito de modo
a minimizar a flexibilidade estrutural da língua e
a consequente riqueza expressiva à disposição
dos falantes: nenhuma língua é um conjunto
rígido de expressões. Sua organização estrutural
se caracteriza – sendo, como é, produto e
processo histórico – como um vasto universo de
variedades expressivas, de formas alternativas,
o que implica antes escolha que submissão.
D) O estudo de conteúdos gramaticais faz sentido
quando feito de forma contextualizada e
funcional (isto é, subordinado às atividades que
visam ao domínio das práticas de fala e escrita).
Além disso, esse estudo deve ser feito de modo
a destacar a flexibilidade estrutural da língua e
a consequente riqueza expressiva à disposição
dos falantes: nenhuma língua é um conjunto
rígido de expressões. Sua organização estrutural
se caracteriza – sendo, como é, produto e
processo histórico – como um vasto universo de
variedades expressivas, de formas alternativas,
o que implica antes escolha que submissão.
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Questão 23
Com base em uma perspectiva alinhada à de Faraco,
Marcos Bagno, na obra Gramática pedagógica do
português brasileiro, discute tópicos gramaticais que
devem, ou não, ser ensinados pelo professor de
português.
Nessa direção, o autor assevera que um ensino
desapegado do normativismo deve abrir mão do estudo
A) da impessoalidade do verbo “haver”
construções do tipo “há problemas”.

em

B) da ênclise como regra geral de colocação dos
pronomes oblíquos átonos.
C) dos verbos irregulares, que, aos poucos, passam
a seguir o paradigma regular.
D) do pronome “se” em construções nas quais
promove a indeterminação do sujeito.
Questão 24
Leia, a seguir, trechos da obra Portos de Passagem, de
João Wanderley Geraldi, a respeito da distinção entre
atividades metalinguísticas, linguísticas e epilinguísticas.
“As atividades ________________ são aquelas que,
praticadas nos processos interacionais, referem ao
assunto em pauta, “vão de si”, permitindo a progressão
do assunto. As reflexões que aqui se fazem, tanto no
agenciamento dos recursos expressivos pelo locutor
quanto na sua compreensão pelo interlocutor, não
demandam interromper a progressão do assunto de que
se está tratando [...]. As atividades __________________
são aquelas que, também presentes nos processos
interacionais, e neles detectáveis, resultam de uma
reflexão que toma os próprios recursos expressivos
como seu objeto. Atividades __________________
são aquelas que tomam a linguagem como objeto
não mais enquanto reflexão vinculada ao próprio
processo interativo [...]. Trata-se, aqui, de atividades
de conhecimento que analisam a linguagem com a
construção de conceitos, classificações, etc.”
(GERALDI, 2013, p. 20-25.)

Nesse contexto, as palavras que completam correta e
respectivamente as lacunas são
A) metalinguísticas / linguísticas / epilinguísticas.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 25 a 27.
Urubus e sabiás

E para isto fundaram escolas e importaram professores,
gargarejaram dó-ré-mi-fá, mandaram imprimir diplomas,
e fizeram competições entre si, para ver quais deles
seriam os mais importantes e teriam a permissão para
mandar nos outros.
Foi assim que eles organizaram concursos e se deram
nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor
em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu
titular, a quem todos chamam de Vossa Excelência.
Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da
hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta
foi invadida por bandos de pintassilgos tagarelas,
que brincavam com os canários e faziam serenatas para
os sabiás.
Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou
a testa, e eles convocaram pintassilgos, sabiás e
canários para um inquérito.
— Onde estão os documentos dos seus concursos?
E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca
haviam imaginado que tais coisas houvesse. Não haviam
passado por escolas de canto, porque o canto nascera
com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar
que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente...
— Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação
devida é um desrespeito à ordem.
E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os
passarinhos que cantavam sem alvarás...
MORAL: Em terra de urubus diplomados não se ouve
canto de sabiá.
ANTUNES, Irande: Análise de textos: fundamentos e práticas.
São Paulo: Parábola, 2013.

Questão 25
Tendo em vista o texto lido, analise as afirmativas a
seguir.
I.

Quanto ao universo da referência, o texto remete
para o mundo da ficção, com o pretexto de pôr
em questão algum elemento do mundo real.

II.

Os destinatários a quem esse texto se dirige são
leitores interessados por assuntos institucionais,
dos quais decorrem muitos dos direitos sociais.

B) linguísticas / epilinguísticas / metalinguísticas.
C) metalinguísticas / epilinguísticas / linguísticas.
D) linguísticas / metalinguísticas / epilinguísticas.

Rubem Alves

Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os
bichos falavam... Os urubus, aves por natureza becadas,
mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que,
mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar
grandes cantores.

III. No que se refere à unidade temática do texto,
a atuação dos sabiás constitui o fio que marca a
narrativa do início ao fim.
IV. A respeito do propósito comunicativo do texto,
destaca-se a imprescindibilidade das leis, sem as
quais não há organização social satisfatória.  
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
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Questão 26
Releia este trecho.
“E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca
haviam imaginado que tais coisas houvesse. Não haviam
passado por escolas de canto, porque o canto nascera
com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar
que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente...”
Nesse trecho, é(são) recurso(s)
garante(m) a continuidade referencial

coesivo(s)

INSTRUÇÃO: Leia, a seguir, textos de placas e
cartazes apresentados por Juliana Bertucci Barbosa
na obra Ensino de Português e Linguística, ao discutir
inadequações presentes na escrita de alunos, para
responder às questões 28 e 29.

que

A) as desinências verbais e o emprego de um
pronome.
B) o emprego de um pronome e o emprego de dois
sinônimos.
C) o emprego de sinônimos e o emprego de uma
conjunção explicativa.
D) a repetição da conjunção explicativa e a repetição
do verbo “haver”.
Questão 27
Leia a seguinte definição e, na sequência, um excerto
retirado do texto “Urubus e sabiás”:
“A oração e seus termos acessórios
Chamam-se acessórios os termos que se juntam a um
nome ou a um verbo para precisar-lhes o significado.
Embora tragam um dado novo à oração, não são eles
indispensáveis ao entendimento do enunciado. Daí sua
denominação.
São termos acessórios:
a) o adjunto adnominal;
b) o adjunto adverbial;
c) o aposto.”
CUNHA, Celso; CINTRA Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 149
(Adaptação).

“Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem
grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo
contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes
cantores.”
No excerto, a expressão destacada se classifica como
A) adjunto adnominal, mas traz informação
indispensável ao entendimento do enunciado.
B) aposto e pode ser retirada da oração, sem
qualquer prejuízo de sentido, dado o seu caráter
meramente explicativo.  

BARBOSA, 2016, p. 41-42 (Adaptação).

Questão 28
A propósito dos fenômenos fonético-fonológicos que
repercutem na escrita, esses textos exemplificam os
fenômenos de
A) desnasalização e apócope.
B) ditongação e desnasalização.
C) ditongação e monotongação.
D) monotongação e desvozeamento.
Questão 29
A respeito dos fenômenos discutidos por Barbosa, é
correto afirmar que evidenciam o fato de que
A) a fala e a escrita formam um continuum, no qual
a fala representa o extremo da informalidade,
e a escrita, o extremo da formalidade.
B) o falante faz tentativas de possíveis adequações
que tornem sua escrita o mais próximo da fala do
seu dia a dia.
C) as variedades linguísticas que permeiam a fala e
a escrita devem ser substituídas, gradualmente,
por padrões mais uniformes.
D) a noção relativizada de erro contribui para o
aumento da ocorrência de desvios na escrita,
em razão da ausência de um estudo formal de
gramática.  

C) adjunto adnominal, pois caracteriza o substantivo
com uma informação secundária, que não é
essencial ao texto.
D) aposto, mas não é indispensável, dada a sua
relevância para os efeitos discursivos do texto.
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Questão 30

Questão 33

O texto a seguir foi publicado por ocasião dos 50 anos da
ida do homem à Lua.

Leia, a seguir, uma das habilidades propostas pela Base
Nacional Curricular Comum (BNCC), relacionada ao
campo artístico-literário.

FOLHA DE S. PAULO. 21 jul. 2019.

A respeito dos fatores relacionados à textualidade
descritos por Koch & Elias, na obra Ler e compreender
os sentidos do texto, qual deles é essencial para a
compreensão do texto apresentado?
A) O conhecimento enciclopédico.
B) O conceito de intergenericidade.
C) A intertextualidade explícita.
D) A intertextualidade implícita.
Questão 31
Leia, a seguir, frases apresentadas por Tinoco Cabral na
obra A força das palavras.
1.

“João veio procurar você de novo.”

2.

“Pedro, hoje você chegou cedo.”

3.

“Para a surpresa de todos, Pedro deixou de
frequentar a casa de Isabela sem explicações.”

4.

“Não foi no campeonato de Ilhabela que Paulo
competiu.”

De acordo com a autora, os itens em destaque são
marcadores de
A) subjetividade.
B) acarretamento.
C) pressuposição.

Questão 32
Leia o fragmento a seguir, retirado da obra Ler e
compreender os sentidos do texto, de Koch & Elias.
“A fazenda estava abandonada. Dava pena ver o pasto e
as lavouras dominadas pelo mato, a porteira derrubada
e o velho casarão em ruínas. Nada lembrava a fartura e
a riqueza dos bons tempos.”
(KOCH & ELIAS, 2006, p. 129.)

Os elementos em destaque no fragmento são exemplos
de
A) anáforas associativas.
C) dêiticos espaciais.
D) dêiticos discursivos.
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Disponível em: <http://baseacionalcomum.mec.gov.br>.  
Acesso em: 23 jul. 2019.

Tendo em vista essa habilidade, analise as seguintes
inferências.
I.

O professor deve trabalhar com seus alunos
gêneros literários orais, mas deve dar prioridade
aos gêneros literários escritos.

II.

Quando indicar romances da literatura clássica,
o professor deve preferir obras adaptadas,
de menor extensão, para que os estudantes se
engajem na leitura.

III. É recomendável que o professor, em suas aulas
de literatura, mobilize recursos tecnológicos
atuais, bem como explore novos gêneros e
suportes textuais.

D) ironia.

B) anáforas indiretas.

“Ler em voz alta textos literários diversos – como
contos de amor, de humor, de suspense, de terror;
crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como
leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o
professor) de livros de maior extensão, como romances,
narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura
infanto-juvenil, – contar / recontar histórias tanto da
tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de
animais, contos de amor, contos de encantamento,
piadas, dentre outros) quanto da tradição literária
escrita, expressando a compreensão e interpretação
do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e
fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações,
a entonação indicados tanto pela pontuação quanto por
outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos,
caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse
conto / reconto, seja para análise posterior, seja para
produção de audiobooks de textos literários diversos ou
de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos
especiais e ler e / ou declamar poemas diversos, tanto de
forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos,
liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos,
paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos
de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação,
o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre
vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade
e pantomima que convenham ao gênero poético e à
situação de compartilhamento em questão.”

IV. Vez ou outra, é interessante que o professor
associe à leitura efeitos de linguagem não verbal,
utilizando o próprio corpo.  
Nesse contexto, estão corretas as inferências
A) I, II e IV, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.

Questão 34

Questão 35

Luciano Oliveira, na obra Coisas que todo professor de
português precisa saber, discute a utilidade da literatura
e apresenta a perspectiva de um escritor:

Considerando que Luciano Oliveira (2010, p. 126), na
obra Coisas que todo professor de português precisa
saber, discute a atividade de escrita como um processo
e sugere uma sequência de etapas para a produção
textual, indique a ordem em que essas etapas devem
acontecer, segundo esse autor.

“Stephen Koch (2008, 52-53) nos conta a razão pela
qual o premiado escritor norte-americano Phillip Roth lê
e escreve textos literários: para se libertar da sua ‘própria
perspectiva de vida estreita e sufocante’ e para deixar-se
‘fisgar pela afinidade imaginativa com um ponto de vista
narrativo plenamente desenvolvido que não seja dele’”.
(OLIVEIRA, 2010, p. 191.)

Assinale a habilidade propostas pela BNCC que
corrobora a visão que o referido escritor tem da literatura.
A) “Reconhecer a impossibilidade de uma
neutralidade absoluta no relato de fatos e
identificar diferentes graus de parcialidade /
imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos
efeitos de sentido advindos de escolhas feitas
pelo autor, de forma a poder desenvolver uma
atitude crítica frente aos textos jornalísticos
e tornar-se consciente das escolhas feitas
enquanto produtor de textos.”
B) “Engajar-se ativamente nos processos de
planejamento, textualização, revisão / edição e
reescrita, tendo em vista as restrições temáticas,
composicionais e estilísticas dos textos
pretendidos e as configurações da situação
de produção – o leitor pretendido, o suporte,
o contexto de circulação do texto, as finalidades
etc. – e considerando a imaginação, a estesia e
a verossimilhança próprias ao texto literário.”
C) “Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de
romances, contos, mitos, narrativas de enigma
e de aventura, novelas, biografias romanceadas,
crônicas, dentre outros, indicando as rubricas
para caracterização do cenário, do espaço,
do tempo; explicitando a caracterização física e
psicológica dos personagens e dos seus modos
de ação; reconfigurando a inserção do discurso
direto e dos tipos de narrador; explicitando as
marcas de variação linguística (dialetos, registros
e jargões) e retextualizando o tratamento da
temática.”
D) “Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura
de livros de literatura e por outras produções
culturais do campo e receptivo a textos que
rompam com seu universo de expectativas,
que representem um desafio em relação às
suas possibilidades atuais e suas experiências
anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas
linguísticas, em seu conhecimento sobre os
gêneros e a temática e nas orientações dadas
pelo professor.”

(   ) Organização da sequência de informações.
(   ) Definição do leitor do texto.  
(   ) Redação do primeiro rascunho do texto.
(   ) Editoração e reescrita do texto.
(   ) Revisão e redação da versão final do texto.
(   ) Escolha do tema do texto e do objetivo que se
pretende atingir com ele.
(   ) Ativação dos conhecimentos prévios e / ou
construção de novos conhecimentos acerca do
tema.
(   ) Escolha das informações que vão constar no
texto.
Assinale a sequência correta.
A) 5ª 3ª 4ª 8ª 7ª 1ª 2ª 6ª
B) 3ª 4ª 5ª 7ª 8ª 2ª 1ª 6ª
C) 5ª 3ª 6ª 8ª 7ª 1ª 2ª 4ª
D) 4ª 3ª 5ª 7ª 8ª 1ª 2ª 6ª
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento a seguir, que se encontra
na obra Portos de passagem, de João Wanderley
Geraldi, em que se discute, a propósito das concepções
de leitura, o estatuto do texto nas aulas de língua
portuguesa, para responder às questões 36 e 37.
“A questão já não é ‘corrigir’ leituras com base
numa leitura privilegiada e apresentada como única;
mas também não é admitir qualquer leitura como
legitimável (ou legítima), como se o texto não fosse
condição necessária à leitura e como se neste o autor
não mobilizasse os recursos expressivos em busca
de uma leitura possível. Trata-se agora de reconstruir,
em face de uma leitura de um texto, a caminhada
interpretativa do leitor: descobrir por que este sentido foi
construído a partir das ‘pistas’ fornecidas pelo texto. Isto
significa se perguntar, no mínimo, que variáveis sociais,
culturais e linguísticas foram acionadas pelo aluno para
produzir a leitura que produziu. Isto significa dar atenção
ao fato de que a compreensão é uma forma de diálogo.”
(GERALDI, 2013, p. 112-113.)

Questão 36
Nesse fragmento, Geraldi defende a concepção de que
a leitura
A) é um processo de natureza dialógica, permeado
por uma série de fatores, mas centrado no texto.
B) diz respeito a um domínio eminentemente
discursivo, centrado nas práticas sociais e
culturais.
C) deve considerar, antes de tudo, a produção de
sentido pelo sujeito-leitor, em razão do qual os
textos são produzidos.
D) é um processo interlocutivo, no qual o autor
conduz o leitor no percurso da interpretação.
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Questão 37

Questão 39

Depreende-se desse texto que, ao professor, cabe a
tarefa de

Leia a seguinte citação, atribuída ao dramaturgo alemão
Bertolt Brecht.

A) ensinar ao aluno técnicas básicas de leitura.
B) construir, junto com o aluno, possibilidades de
leitura.
C) permitir que o aluno, por seus próprios meios,
desenvolva uma leitura ideal.
D) facilitar, para o aluno, a leitura de textos que
não estejam apropriados ao seu nível de
escolaridade.  
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento a seguir, retirado da
obra Pedagogia da autonomia, de Paulo Freire, para
responder às questões de 38 a 40.
Ensinar exige reconhecer que a educação é
ideológica
O progresso científico e tecnológico que não responde
fundamentalmente aos interesses humanos, às
necessidades de nossa existência, perde, para mim,
sua significação. A todo avanço tecnológico haveria de
corresponder o empenho real de resposta imediata a
qualquer desafio que pusesse em risco a alegria de viver
dos homens e das mulheres. A um avanço tecnológico
que ameaça a milhares de mulheres e de homens de
perder seu trabalho deveria corresponder outro avanço
tecnológico que estivesse a serviço do atendimento
das vítimas do progresso anterior. Como se vê, esta
é uma questão ética e política, e não tecnológica.
O problema me parece muito claro. Assim como não
posso usar minha liberdade de fazer coisas, de indagar,
de caminhar, de agir, de criticar para esmagar a liberdade
dos outros de fazer e de ser, assim também não poderia
ser livre para usar os avanços científicos e tecnológicos
que levam milhares de pessoas à desesperança.
Não se trata, acrescentemos, de inibir a pesquisa e frear
os avanços, mas de pô-los a serviço dos seres humanos.
A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de
milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto
podemos ser transgressores da ética universal do ser
humano e o fazemos em favor de uma ética pequena,
a do mercado, a do lucro.
Disponível em: <encurtador.com.br/nyHMX>.
Acesso em: 28 out. 2019.

Questão 38
Paulo Freire defende a ideia de que os progressos
científico e tecnológico
A) precisam ser minimizados para que atendam às
demandas sociais e humanas.
B) não podem trazer lucro às grandes corporações
do mundo globalizado.
C) devem ser capazes de reparar eventuais dados
causados à sociedade.
D) estão defasados nos países em desenvolvimento,
vítimas do neocolonialismo.  
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“Há muitas maneiras de matar uma pessoa. Cravando
um punhal, tirando o pão, não tratando sua doença,
condenando à miséria, fazendo trabalhar até arrebentar,
impelindo ao suicídio, enviando para a guerra etc. Só a
primeira é proibida por nosso Estado.”
Paulo Freire endossa o pensamento de Bertolt Brecht
ao sugerir que
A) a sociedade guiada pelas leis de mercado e do
lucro exacerba as desigualdades sociais.  
B) há estratégias coletivas, para além da direta
ação individual, que sacrificam o ser humano.
C) os progressos científico e tecnológico são
alcançados graças à exploração de uma massa
subalterna de trabalhadores.
D) os avanços sociais devem estar a serviço da
promoção do bem-estar individual e coletivo.
Questão 40
Assinale a alternativa em que a expressão destacada
tem uma função sintática diferente das demais.
A) “O progresso científico e tecnológico que não
responde fundamentalmente aos interesses
humanos [...]”
B) “A todo avanço tecnológico haveria de
corresponder o empenho real de resposta
imediata a qualquer desafio que pusesse
em risco a alegria de viver dos homens e das
mulheres”.
C) “A um avanço tecnológico que ameaça
a milhares de mulheres e de homens de
perder seu trabalho deveria corresponder outro
avanço tecnológico que estivesse a serviço do
atendimento das vítimas do progresso anterior.”
D) “A aplicação de avanços tecnológicos
com o sacrifício de milhares de pessoas
é um exemplo a mais de quanto podemos ser
transgressores da ética universal do ser humano
[...]”.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação

GABARITO
(versão do candidato)
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de educação infantil e 1º ao 5º ano
Código: 441

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros

6

Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
professor de educação infantil e 1º ao
5º ano
questão 21
A partir da BNCC, assinale a capacidade / habilidade que
não se relaciona ao processo de alfabetização.
A) Identificar e (re)produzir, em cantigas, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções,
rimas, aliterações e assonâncias, o ritmo de fala
relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e
seus efeitos de sentido.
B) Ler e compreender, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do campo publicitário,
considerando a situação comunicativa e o
tema / assunto do texto.
C) Produzir, tendo o professor como escriba,
recontagens de histórias lidas pelo professor,
histórias imaginadas ou baseadas em livros de
imagens, observando a forma de composição de
textos narrativos (personagens, enredo, tempo e
espaço).
D) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em
primeiro / segundo / terceiro lugar”, “por outro
lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo”
– para compreender a hierarquização das
proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.
Questão 22
Ao discutir sobre os espaços educacionais e de
envolvimento pessoal observados em Reggio Emília,
Gandini (1999) destaca o espaço como um elemento
essencial da abordagem educacional.
Nesse contexto, considere as afirmativas a seguir.
I.

II.

Questão 23
Zabala (1998, p. 86) evidencia que diferentes conteúdos
exigem esforços de aprendizagem e ajudas especificas.
Em relação ao ensino de conteúdos factuais, é correto
afirmar que
A) uma vez exposto o conteúdo, o professor ou
professora precisa estimular que os estudantes
façam as atividades de memorização de que
cada um necessita.
B) partir da realidade e aproveitar os conflitos que
nela se apresentam tem que ser o fio condutor
do trabalho desses conteúdos.
C) nesse conteúdo é preciso introduzir processos
de reflexão crítica para que as normas sociais de
convivência integrem as próprias normas.
D) é preciso desenvolver atividades que façam
com que os alunos participem em processos
de mudança atitudinal, pondo em crise suas
próprias proposições.
Questão 24
A partir da leitura do livro Ensinar matemática na
educação infantil e nas séries iniciais: análise e propostas
(PANIZZA, 2006), no que se refere às interpretações
numéricas das crianças observadas na pesquisa,
assinale a alternativa correta.
A) As crianças aprendem os números um a um,
e respeitando a ordem na série numérica, utilizando
o conhecimento dos números escritos.
B) As crianças utilizam seus conhecimentos sobre
numeração falada para se apoiar em suas
interpretações das escritas numéricas.
C) Os erros que as crianças cometem ao ler ou
escrever os números são atribuídos principalmente
a uma ausência de conhecimentos.
D) O conhecimento do nome dos dígitos não
contribui para que a criança leia um número de
dois algarismos.

As crianças devem sentir que toda a escola,
incluindo espaço, materiais e projetos, valoriza e
mantém sua interação e comunicação.

Questão 25

O espaço reflete a cultura das pessoas que
nele vivem de muitas formas e, em um exame
cuidadoso, revela até mesmo camadas distintas
dessa influência cultural.

De acordo com Castro e Regattieri (2009), no estudo
Interação escola-família: subsídios para práticas
escolares, são interações família-escola que podem
estar a serviço de diversas finalidades, exceto:

III. O desenvolvimento social é visto como uma parte
intrínseca do desenvolvimento cognitivo, desse
modo, o espaço é planejado e estabelecido para
facilitar encontros, interações e intercâmbios
entre as crianças.
Estão de acordo com as observações realizadas pela
autora sobre a relação com o espaço as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.

A) O cumprimento do dever das famílias de fiscalizar
os processos pedagógicos da escola.
B) O envolvimento da família nas condições de
aprendizagem dos filhos.
C) O estreitamento de laços entre comunidade e
escola.
D) O fortalecimento da gestão democrática da
escola.

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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Questão 26

Questão 28

Ao discutir sobre “O ensino do número e do sistema
de numeração na educação infantil e na 1º série”,
Moreno (2006) oferece uma série de exemplos de
situações didáticas nas quais os números aparecem
como ferramenta de resolução. Dessa maneira busca
mostrar os diferentes modos e contextos de utilização
dos números.

Observe as propostas de atividade a seguir e assinale
aquela que tem como objetivo verificar se a criança
é capaz de ler palavras compostas por diferentes
estruturas silábicas, considerando-se as disposições de
consoante (C) e vogal (V).
A) Atividade 1

Nesse contexto, considere as afirmativas a seguir.
Quando dizemos que precisamos pegar o ônibus A142,
ou ligar para o número de telefone 32 9113 28 38,
estamos expressando ____________.
Quando dizemos que uma criança tem 6 anos, pesa
32 quilos, mede 1,35m, sai da escola às 11h:30, estamos
expressando ______________.
Quando os armários de uma sala estão numerados de
1 a 20 e a criança que tem o armário de número 8
dirige-se diretamente a ele sem iniciar a procura
a partir do número 1, observa-se a recordação de
__________________.
As palavras que completam correta e respectivamente
as lacunas são

B) Atividade 2

A) um código / uma grandeza / uma memória de
posição
B) um código / uma memória de posição / uma
grandeza
C) uma grandeza / uma memória de posição / um
código
D) uma memória de posição / um código / uma
grandeza
Questão 27
Com base na leitura do texto Avaliação diagnóstica
da alfabetização, observe o exemplo de proposta de
atividade a seguir.

C) Atividade 3

Ler as sequências de palavras para os alunos e pedir
que identifiquem a palavra que não termina com os
mesmos sons ou rimas.
1. SAPATEIRA – TORNEIRA – BOLA – CADEIRA
2. CORAÇÃO – LIMÃO – BANANA – SABÃO
3. PANELA – COLHER – JANELA – CANELA
BATISTA, Antônio Augusto Gomes et al. Avaliação diagnóstica
da alfabetização. Belo Horizonte, Ceale/FaE/UFMG, 2005,
88 p. (Coleção Instrumentos da Alfabetização; 3), p.45.

Qual é a capacidade que essa atividade busca analisar ?
A) Realizar inferências.
B) Reconhecer unidades fonológicas.
C) Conhecer o alfabeto e diferentes tipos de letra.
D) Dominar relações entre fonemas e grafemas.
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D) Atividade 4

questão 29

Questão 31

Na obra Pedagogia da autonomia, Paulo Freire defende
que o ato de ensinar traz em si uma série de exigências.

De acordo com Dalben e Castro (2010), Paulo Freire
reforça a ideia de que a educação é um fenômeno social
e integra práticas sociais e políticas que compõem a
dinâmica de funcionamento da sociedade.

Em relação ao ato ensinar, estão presentes na obra de
Paulo Freire as seguintes exigências, exceto:
A) Ensinar exige respeito, horizontalidade e censura
à autoridade.
B) Ensinar exige reconhecimento
educação é ideológica.

de

que

a

C) Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática.
D) Ensinar exige
educandos.

respeito

aos

saberes

dos

Questão 30
Com base no texto A educação especial no contexto
do Plano Nacional de Educação (MORAES, 2017),
analise as seguintes afirmativas, assinalando com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O termo educação inclusiva define o processo
educacional que visa a desenvolver, em cada
cidadão, consciência solidária e atitudes concretas
que o tornem um agente social compromissado
com a qualidade de vida de quem está ao seu
lado.
(   ) O Plano Nacional de Educação (PNE)
2014-2024 busca, predominantemente em
sua Meta 4, ampliar o atendimento escolar
aos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, de preferência nas escolas
especiais.
(   ) O Brasil realiza levantamentos estatísticos acerca
da educação especial desde 1974. Embora haja
abundância de dados oficiais que oferecem
informações completas sobre pessoas com
deficiência, ainda há dificuldade no diagnóstico
educacional do público-alvo dessa modalidade
de ensino.
(   ) O monitoramento da inclusão no contexto escolar
em termos de aumento ou não de matrículas é
válido, no entanto, tão importantes quanto o
número de matrículas são os investimentos na
formação de educadores e no aprimoramento
das práticas pedagógicas para o público-alvo da
educação especial.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) F V F V

Essa perspectiva se insere na
A) Pedagogia Tradicional.
B) Pedagogia da Escola Nova.
C) Pedagogia Tecnicista.
D) Pedagogia Progressista.
Questão 32
No que se refere à relação pedagógica no contexto
progressista, Dalben e Castro (2010) afirmam que nesse
contexto a(o)
A) aula expositiva é vista como forma privilegiada
e mais adequada de ensinar, e o conteúdo
vinculado pelo professor é tomado como centro
do processo.
B) processo de ensino se constrói numa relação
pedagógica marcada pela diretividade e pela
autoridade do sistema instrucional.
C) processo educativo está orientado por princípios
de seleção e exclusão, conforme critérios de
excelência previamente demarcados.
D) professor é o mediador do processo, ocupando
um
lugar
privilegiado
de
organizador,
coordenador e direcionador dos processos de
aprendizagem.
Questão 33
Vasconcellos (2012), no livro Planejamento: projeto
de ensino aprendizagem e projeto político pedagógico
discute, entre outros aspectos, a finalidade do
planejamento.
Uma das finalidades do planejamento do projeto político
pedagógico é
A) despertar e fortalecer a esperança na história
como possibilidade.
B) resgatar o espaço de criatividade do educador.
C) ser elemento estruturante da identidade da
instituição.
D) ser um instrumento de transformação da
realidade.

C) V F V F
D) F V V F
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Questão 34

Questão 36

No que se refere ao direito à educação, assinale a
alternativa incorreta.

Com base na leitura das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
assinale a alternativa incorreta.

A) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada pela UNESCO em 2016,
da qual o Brasil é signatário, estabelece que as
pessoas com deficiência não devem ser excluídas
da educação básica sob alegação de deficiência,
ficando a cargo de cada país possibilitar ou não o
acesso à outros níveis de ensino.
B) O direito à educação constitui grande desafio
para a escola: requer mais do que o acesso à
educação escolar, pois determina gratuidade na
escola pública, obrigatoriedade da Pré-Escola
ao Ensino Médio, permanência e sucesso,
com superação da evasão e retenção, para a
conquista da qualidade social.
C) O direito à educação, entendido como um
direito inalienável do ser humano, constitui o
fundamento maior das Diretrizes. A educação,
ao proporcionar o desenvolvimento do potencial
humano, permite o exercício dos direitos civis,
políticos, sociais e do direito à diferença.
D) O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura
à criança e ao adolescente o acesso à escola
pública e gratuita, próxima de sua residência,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento
a irmãos que frequentem a mesma etapa ou
ciclo de ensino da educação básica.
Questão 35
Com base nos textos Gestão democrática da escola
pública, de Paro (2016), e Educação Escolar: políticas,
estrutura e organização, de Libâneo et al (2018), assinale
a alternativa incorreta.
A) Libâneo et al. (2018) argumenta que a gestão
democrática-participativa se baseia na relação
orgânica entre direção e a participação dos
membros da equipe, além de acentuar a
importância da busca de objetivos comuns
assumidos por todos e defender uma forma
coletiva de tomada de decisões.
B) Libâneo et al. (2018) destaca que a participação
é o principal meio de assegurar a gestão
democrática, possibilitando o envolvimento de
todos os integrantes da escola no processo de
tomada de decisões e no funcionamento da
organização escolar.
C) Paro (2016) expõe que o conceito de participação
se fundamenta no princípio da igualdade de
oportunidades, que significa a capacidade das
pessoas e dos grupos para a livre determinação
de si próprios. Desse modo a igualdade se opõe
às formas autoritárias de tomada de decisão.
D) Paro (2016), ao discutir práticas políticas e
administrativas, argumenta que a prática política
precisa anteceder a atividade administrativa,
alimentando a luta pela conquista das condições
objetivas que possibilitarão a realização do
processo administrativo.
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A) A obrigatoriedade de inclusão de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos
da Educação Básica trata-se de decisão política,
com fortes repercussões pedagógicas, inclusive
na formação de professores.
B) A obrigatoriedade de inclusão de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas de
educação básica busca ampliar a democracia
racial para que negros não se discriminem entre si.
E assim, orientar ações para que negros e
brancos convivam em harmonia.
C) O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana se fará por diferentes meios,
em atividades curriculares ou não, em que se
explicite, busque compreender e interpretar,
na perspectiva de quem o formule, diferentes
formas de expressão e de organização de
raciocínios e pensamentos de raiz da cultura
africana.
D) O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana, evitando-se distorções, envolverá
articulação entre passado, presente e futuro
no âmbito de experiências, construções
e pensamentos produzidos em diferentes
circunstâncias e realidades do povo negro.
Questão 37
Como exposto na BNCC, na Educação Infantil,
as aprendizagens essenciais compreendem tanto
comportamentos,
habilidades
e
conhecimentos
quanto vivências que promovem aprendizagem e
desenvolvimento nos diversos campos de experiências.
Em relação aos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para bebês (0 a 1 ano e 6 meses),
é correto afirmar que se tem, como objetivo de
aprendizagem e desenvolvimento,
A) criar com o corpo formas diversificadas de
expressão de sentimentos, sensações e
emoções, tanto nas situações do cotidiano
quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
B) formular e responder a perguntas sobre fatos
da história narrada, identificando cenários,
personagens e principais acontecimentos.
C) conhecer e manipular materiais impressos e
audiovisuais em diferentes portadores (livro,
revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).
D) registrar observações, manipulações e medidas,
usando
múltiplas
linguagens
(desenho,
registro por números ou escrita espontânea),
em diferentes suportes.

Questão 38

Questão 40

A partir da Leitura dos Cadernos do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa e do livro Alfabetização e
letramento na sala de aula, organizado por Castanheira
et al. (2008), que tratam sobre alfabetização e letramento,
assinale a alternativa incorreta.

Os
métodos
de
alfabetização,
considerados
historicamente, agrupam-se em métodos sintéticos e
métodos analíticos. Inserido nos métodos analíticos
tem-se o método global de contos.

A) A linguagem científica (vocabulário específico,
simbolismos) é um aspecto que demanda
atenção, pois tanto pode contribuir quanto trazer
dificuldades para a alfabetização científica.
B) Na alfabetização matemática, o ponto de partida
para que a sala de aula possa ser um ambiente
de aprendizagem, no qual as crianças se
envolvam em criar, inventar modos diferentes de
se fazer matemática, deve ser o desafio.
C) Na escola, o lúdico deve ser compreendido como
espaço de aprendizagem, com a necessidade
de objetivos pedagógicos específicos no ato de
brincar, jogar, entre outros, a todo o momento.

Segundo Isabel Frade (2005), o método global de contos
se caracteriza por
A) adoção das sílabas como unidade mínima
e reorganização delas para compor novas
palavras.
B) eleição do fonema como unidade, ressaltando
as relações diretas entre a cadeia sonora e a
representação escrita.
C) eleição do texto como unidade, por considerá-lo
uma unidade que leva à compreensão.
D) priorização do ensino do alfabeto e da
identificação de letra por letra, para o
reconhecimento de sílabas e palavras.

D) O conhecimento / habilidade de reconhecer as
diferentes famílias silábicas é parte integrante do
processo inicial de alfabetização, mas não é o
único.
Questão 39
A partir da leitura do texto Avaliação mediadora: uma
prática em construção da pré-escola à universidade,
analise as seguintes afirmativas.
I.

A avaliação mediadora busca corrigir tarefas e
provas do aluno para verificar respostas certas e
erradas e, com base nessa verificação periódica,
tomar decisões quanto ao seu aproveitamento
escolar, sua aprovação ou reprovação em cada
série ou grau de ensino.

II.

A avaliação mediadora exige a observação
individual de cada aluno, de modo a refletir e
investigar teoricamente razões para soluções
apresentadas, em termos de estágios evolutivos
do pensamento, da área de conhecimento em
questão, das experiências de vida do aluno.

III. A avaliação mediadora tem como objetivo
classificar ou selecionar os estudantes. Ela se
fundamenta nos processos da aprendizagem,
em seus aspectos políticos, afetivos e relacionais,
e tem como princípio fundamental avaliar o que  o
estudante ainda não sabe.
Estão incorretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
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•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.

proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de ensino religioso
Código: 442

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
professor de ensino religioso
Questão 21
Observe a imagem a seguir.

Questão 23
Analise as seguintes afirmativas sobre o Ensino Religioso
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB nº 9.394/96) e assinale com V as verdadeiras e
com F as falsas.
(   ) A LDB nº 9.394/96 determina que a oferta do
Ensino Religioso nas escolas seja obrigatória e a
sua matrícula seja facultativa.
(   ) Na LDB nº 9.394/96, a oferta do Ensino
Religioso nas escolas não é esclarecida, mas há
orientações sobre a matrícula nessa disciplina.
(   ) A LDB nº 9.394/96 especifica que o Ensino
Religioso integra os horários normais de aula do
ensino fundamental.
(   ) Na LDB nº 9.394/96 o Ensino Religioso deve
ser ofertado fora do horário normal de estudo
do ensino fundamental, como atividade
complementar.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V

A roda de samsara ou roda da vida budista é uma
iconografia que explica a visão budista sobre a vida.

B) V F V F

Assinale a alternativa que apresenta a interpretação
correta que o budismo oferece sobre a roda de samsara
ou roda da vida budista.

D) V F F V

A) Representa o mundo de reencarnações infinitas,
a que todos os seres estão presos como
consequência de suas ações cármicas.
B) Ilustra o caminho de apego aos desejos e a
invocação à divindade budista para que os seres
humanos sejam libertos de seus ciclos cármicos.

C) F V V F

Questão 24
O surgimento do pluralismo religioso no contexto das
sociedades modernas levou ao surgimento do diálogo
inter-religioso.
Para que esse diálogo aconteça, é necessária a

C) Apresenta de modo gráfico o ciclo natural da vida
humana e sua transição de um estado espiritual
inferior para um estado espiritual superior,
restrito ao Buda.

A) relativização das certezas religiosas.

D) Orienta a meditação transcendental budista a
fim de que os seres humanos identifiquem mais
plenamente seus desejos e vivam de modo mais
feliz.

D) absolutização das convicções religiosas.

Questão 22
Sobre a definição dos conteúdos de Ensino Religioso
especificada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº 9.394/96), assinale a alternativa
correta.
A) As diferentes tradições religiosas serão ouvidas
e definirão, para os sistemas de ensino,
os conteúdos de Ensino Religioso.
B) Os professores de ensino religioso têm
autonomia para escolher os conteúdos, podendo
defini-los a partir de sua confissão religiosa.
C) As escolas privadas das mais variadas tradições
religiosas seguem os conteúdos definidos pelas
secretarias estaduais e municipais de educação.
D) Os sistemas de ensino podem ouvir entidades
civis religiosas e dispõem de autonomia para
definir os conteúdos de ensino religioso.  

B) justificação das moralidades religiosas.  
C) unificação das cosmovisões religiosas.

Questão 25
Varanasi é uma cidade indiana tida santa, tanto que
os hinduístas acreditam que morrer ali e ser cremado
às margens do rio sagrado Ganges favorece muito
a elevação espiritual. Por isso, muitas pessoas que
possuem condições financeiras se mudam para Varanasi
no final de suas vidas para poder ter seus últimos dias
naquele lugar sagrado.
Varanasi é considerada sagrada para o hinduísmo
porque
A) a revelação do Bhagavad Gita aconteceu nas
margens do rio Ganges.
B) o templo sagrado dedicado a Vishnu está
localizado próximo ao Ganges.
C) o rio Ganges, que a banha, faz o elo entre o céu
e a terra, o divino e o humano.
D) a resistência política e pacífica de Mahatma
Gandhi começou às margens do Ganges.
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Questão 26

Questão 29

A diversidade cultural e religiosa do Brasil possibilitou o
sincretismo religioso.

O fundamentalista religioso “não baseia seu discurso
e expressa sua fé na experiência pessoal com sua
divindade”, mas nos dogmas incontestáveis que podem
ser utilizados como justificativa para disseminar o terror
e, assim, intimidar o “inimigo” que, com costumes
diferentes, também pode fragilizar sua fé. Esse ator
religioso e político não percebe o dogma religioso no
contexto histórico de sua instituição como mais uma
interpretação entre muitas possíveis, mas a única
plausível de uma realidade fixa e imutável, que considera
válida para todos. Cada vez mais convicto de seus
argumentos exclusivos, torna-se um militante, o que é
uma das características do fundamentalismo.

A(s) festa(s) religiosa(s) brasileira(s) em que se manifesta
o sincretismo religioso brasileiro é(são)
A) as procissões em honra a Nossa Senhora
Aparecida.
B) a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim
em Salvador, Bahia.
C) a celebração da páscoa católica, que é uma
continuidade da páscoa judaica.
D) a marcha para Jesus, que ocorre na mesma data
da festa de Corpus Christi.
Questão 27
A Guerra do Yom Kippur deu-se entre os dias 6 e 26 do
mês de outubro de 1973 e teve início após um ataque
súbito à Israel, organizado por Síria e Egito. O nome do
conflito remete ao feriado da cultura judaica chamado
Yom Kippur, pois na data da celebração, Síria e Egito
ultrapassaram as barreiras do cessar-fogo nas Colinas
de Golã e no Monte Sinai, que pertenciam à Israel.
Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/guerra-doyom-kippur/>. Acesso em: 22 jul. 2019.

O feriado da cultura judaica chamado Yom Kippur é o(a)
A) festejo do ano novo judaico.

RODRIGUES, Denise dos Santos. O dilema contemporâneo
do fundamentalismo: do extremismo à intolerância. In.: Revista
Espaço Acadêmico, Maringá: Edição 206 – julho/ 2018.
Disponivel em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/
EspacoAcademico/article/view/43584/751375137900>. Acesso
em: 22 jul. 2019.

A partir desse trecho, é correto afirmar que o
fundamentalismo consiste na(o)
A) pleno exercício da liberdade de expressão e de
manifestação religiosa.
B) garantia do direito de disseminação e militância
em prol da própria religião.
C) absolutização da própria religião como sendo a
única verdade religiosa válida.
D) relativismo dogmático e moral da própria religião
e sua verdade válida para todos.

B) memória da entrega dos dez mandamentos a
Moisés.

Questão 30

C) celebração da libertação do cativeiro babilônico.

A respeito das divisões internas do Islamismo, considere
as seguintes afirmativas.

D) celebração do grande Dia do Perdão dos
Pecados.
Questão 28
O pluralismo supõe o reconhecimento pela sociedade e
pelo Estado das diversas instituições e grupos religiosos.
SANCHEZ, Wagner Lopes. Pluralismo Religioso. As religiões
no mundo atual. São Paulo, Paulinas, 2013, p. 39.

Considerando esse trecho, é correto afirmar que a
origem do pluralismo religioso se deve à(ao)

I.

O sufismo se caracteriza como um ramo místico,
baseado na ascese e na prática do amor.

II.

Os xiitas, tidos como radicais, acreditam que
a liderança do islamismo está relacionada
diretamente à sucessão do profeta Maomé.

III. Os sunitas são o maior grupo islâmico e seguem
as práticas do profeta Maomé tal qual relatadas
pelos companheiros do profeta.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.

A) intolerância religiosa e seu rechaço à pluralidade
religiosa e cultural.

B) I e III, apenas.

B) secularização, enquanto ruptura com
monopólio hermenêutico do catolicismo.  

D) I, II e III.

o

C) decréscimo na vivência e participação religiosa
na Europa e Estados Unidos.
D) fundamentalismo religioso e à sua perspectiva
de intolerância diante da diversidade.

C) II e III, apenas.

Questão 31
A Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Fundamental (BNCC), promulgada pelo Ministério da
Educação em 2017, define como objeto de estudo do
ensino religioso a(o)
A) conhecimento religioso.
B) liberdade religiosa.
C) pluralismo inter-religioso.
D) história comparada das tradições religiosas.
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Questão 32

Questão 34

A(s) religião(ões) interessa(m) à escola enquanto
fatos da cultura e momentos significativos no decorrer
da vida dos povos. Como tais podem constituir objeto
material de um saber escolar e entrar na forma definida
de uma disciplina. As religiões são confissões de fé ou
crença, mas à escola interessam somente como objeto
de conhecimento e se inscrevem na finalidade própria
da instituição escolar: aquilo que para muitas Igrejas é
objeto de fé, para a escola é objeto de estudo.

No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota
a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores
e articuladores dos processos de observação,
identificação, análise, apropriação e ressignificação de
saberes, visando o desenvolvimento de competências
específicas. Dessa maneira, busca problematizar
representações sociais preconceituosas sobre o outro,
com o intuito de combater a intolerância, a discriminação
e a exclusão.

COSTELLA, Domenico. O Fundamento epistemológico do
Ensino Religioso. In JUNQUEIRA, Sergio Azevedo; WAGNER,
Raul (Org). O Ensino Religioso no Brasil. (Coleção Educação
Religiosa 5). Curitiba: Champagnat, 2011. p. 138. Disponível
em: <http://www.fonaper.com.br/noticias/38_livro_ensino_
religioso_no_brasil.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2019.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a
Base. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. p.437.

Considerando o trecho acima, o artigo 33 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB nº 9.394/96) e os pressupostos do ensino religioso
especificados na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) promulgada em 2017, assinale a alternativa
correta sobre a nova visão epistemológica que esses
documentos apresentam sobre o ensino religioso.
A) O ensino religioso passa a tratar da relatividade
das religiões por meio da neutralidade da
investigação do conhecimento religioso.
B) As aulas de ensino religioso deixam de ser aulas
de religião, apesar de garantirem espaço para o
proselitismo religioso.
C) Os professores de ensino religioso passam a ter
liberdade hermenêutica e crítica para analisar as
religiões sem a necessidade de se fundamentar
em seus dogmas.
D) As escolas públicas podem optar por não oferecer
aulas de ensino religioso, salvaguardando assim
a liberdade religiosa dos estudantes.
Questão 33
Ramadã é o nome do nono mês do calendário islâmico.
Os muçulmanos passam os dias do mês do Ramadã
em jejum e acreditam que a experiência funciona para
exercer a paciência, praticar a proximidade com Deus e
generosidade com os outros.
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/saiba-comofunciona-o-mes-sagrado-do-isla-o-ramada/>.
Acesso em: 15 jul. 2019.

O Ramadã, portanto, é uma festa muçulmana que
celebra
A) a revelação do livro sagrado Alcorão, pelo anjo
Gabriel, ao profeta Maomé.
B) a memória da morte do profeta Maomé em Meca
e a sua ascensão ao céu.
C) a tomada de Jerusalém pelo profeta Maomé,
que a tornou sagrada para o islamismo.

Considerando esse contexto, analise as seguintes
afirmativas e a relação entre elas.
I.

A interculturalidade e a ética da alteridade
constituem fundamentos teóricos e pedagógicos
do Ensino Religioso
PORQUE

II.

a interculturalidade e a ética da alteridade
fundamentam e tornam relativos o reconhecimento
e respeito às histórias, memórias, crenças,
convicções e valores de diferentes culturas,
tradições religiosas e filosofias de vida.

A respeito dessas afirmativas e da sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
Questão 35
O artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos
Humanos afirma que “toda pessoa tem o direito à
liberdade de pensamento, consciência e religião;
este direito inclui a liberdade de mudar de religião
ou crença e a liberdade de manifestar essa religião
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela
observância, isolada ou coletivamente, em público ou
em particular”.
SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS.
Diversidade Religiosa e Direitos Humanos. Brasília, 2004.
Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_
dht/cartilha_sedh_diversidade_religiosa.pdf>.
Acesso em: 22 jul. 2019.

O direito citado visa garantir e proteger a(o)
A) liberdade religiosa.
B) verdade de cada religião.
C) relativismo religioso.
D) proselitismo religioso.

D) a adoção do profeta Maomé em Bahira pelo
eremita cristão que vivia no deserto sírio.
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Questão 36

Questão 38

Os Orixás estão presentes e atuam na vida de cada
adepto em particular e na comunidade religiosa como
um todo. Essa presença e atuação verificam-se tanto
nas festividades em honra a eles quanto nas obrigações
ritualísticas de confirmação de seus devotos na iniciação,
comumente conhecida como “fazer o santo”.

A respeito da crença que torna o espiritismo kardecista
distinto do cristianismo, assinale a alternativa correta.

GÓIS, Aurino José. As religiões de matrizes africanas:
o Candomblé, seu espaço e sistema religioso. In.: Horizonte.
Belo Horizonte, v. 11, n. 29, p. 321-352, jan./mar. 2013 – ISSN
2175-5841. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/
index.php/horizonte/article/view/4782>.
Acesso em: 12 jul. 2019.

B) O espiritismo kardecista, diferentemente do
cristianismo, não acredita na vida após a morte.

Com relação às festividades e aos ritos em honra aos
orixás no Candomblé, assinale a alternativa correta.

D) O espiritismo kardecista, diferentemente do
cristianismo, não se orienta pela prática do
mandamento do amor aos outros.

A) As festividades e honras aos orixás são rituais
de bênção e maldição.
B) Os rituais de devoção aos orixás acontecem fora
dos terreiros, em encruzilhadas.
C) A iniciação dos devotos por meio de festas e
honras aos orixás se chama macumba.
D) O culto a Olorum, a divindade suprema, acontece
via o culto e a honra aos Orixás.
Questão 37
A Base Nacional Comum Curricular, promulgada pelo
Ministério da Educação em 2017, divide a abordagem do
Ensino Religioso em áreas temáticas, as quais articulam
um conjunto de elementos.
Sobre essa divisão e elementos, numere a COLUNA II de
acordo com a COLUNA I, relacionando a área temática
com os seus respectivos conjuntos de elementos,
conforme descrito no texto sobre o Ensino Religioso na
Base Nacional Comum Curricular.
COLUNA I
1.

Identidades e alteridades.

2.

Manifestações religiosas.

3.

Crenças religiosas e filosofias de vida.

COLUNA II
(   ) Ritos, símbolos, espaços sagrados, lideranças
sagradas.
(   ) Ideias de imortalidade, mitos, princípios e valores
éticos.
(   ) Relação entre imanência e transcendência;
caráter diverso e singular do ser humano.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
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A) O espiritismo kardecista, diferentemente do
cristianismo, não acredita na ressurreição dos
mortos.

C) O espiritismo kardecista, diferentemente do
cristianismo, não se baseia nos ensinamentos
morais e espirituais de Jesus.

Questão 39
O budismo tem a sua origem ligada ao hinduísmo
e à experiência espiritual de Siddharta Gautama,
que ficou conhecido como Buda. No entanto, o budismo
se diferencia do hinduísmo.
Sobre essa diferença, assinale a alternativa correta.
A) O budismo é monoteísta e o hinduísmo é
panteísta.
B) O budismo não envolve a ideia de Deus e o
hinduísmo é politeísta.
C) O budismo crê na ressurreição e o hinduísmo crê
na reencarnação.
D) O budismo não tem líder espiritual e o hinduísmo
tem lideranças religiosas.
Questão 40
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB nº 9.394/96) determina que o tratamento do ensino
religioso dentro da escola deve assegurar a(o)
A) liberdade de culto no espaço escolar.
B) ecumenismo entre as igrejas cristãs no Brasil.
C) formação da dimensão espiritual do ser humano.
D) respeito à diversidade religiosa e cultural
brasileira.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação

GABARITO
(versão do candidato)
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de inglês
Código: 443

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
professor de inglês
INSTRUCTIONS: Read the text carefully and then mark
the alternatives that answer the questions or complete
the sentences presented after it.
TEXT I
Using authentic reading materials in FLT
Let us discuss what reading in a foreign language is,
how it differs from reading in one’s mother-tongue.
If the foreign language learners are poor readers in their
mother-tongue, we can’t expect them to read efficiently
in the foreign language. But if they are good readers in
their mother-tongue, we expect them to transfer their
reading strategies to the foreign language automatically.
Unfortunately, this doesn’t always happen. Automatic
transfer of reading strategies from L1 to L2 is difficult
or never occurs. Good readers use top-down and
bottom-up strategies to make predictions about the
meaning of the text and check them. They vary their
reading speed and strategies according to the purpose
for their reading and the type of the text. When the same
students read a text in the foreign language, they tend to
use bottom-up strategies, i.e. their linguistic knowledge,
but they rarely dare to use top-down strategies, i.e. their
knowledge about the world. Appropriate reading strategies
are rarely used and even some faulty reading habits, e.g.
subvocalizing, regressive eye movements, etc., can be
observed. So, foreign language students usually need
more reading practice in order to become efficient readers
in the foreign language. The use of authentic materials
is an important principle of Communicative Language
Teaching. In real life we read because we are interested
in the communicative purpose of the text, in the ideas
that the writer has expressed or the effect that the text
is supposed to produce on the reader. The language in
an authentic text is varied, whereas in a non-authentic
one there is often one single structure that is repeated.
The use of truly authentic texts is an important means of
teaching students to communicate effectively.
Unfortunately, most textbooks make use of non-authentic
texts. They are supposed to be easier than authentic
ones and to be better suited to the students’ language
proficiency level. However, this is not true because:
•

•

•

non-authentic texts are usually over-explicit:
they say too much because they lack the natural
redundancy of authentic ones, they abound with
details, so, the students are not given the chance
to make any inferences;
textbook reading materials usually deal with
over-familiar topics. This can hardly be avoided at
beginner level but at the higher levels the reading
texts can be more informative, enjoyable and
interesting;
there is often a noticeable emphasis on the
product of the activity, i.e. on the answers to the
comprehension questions, over the process,
i.e. the appropriate use of reading skills and
strategies in order to understand the text.

We can overcome these shortcomings quite successfully
if we provide supplementary authentic texts. Thus the
language learners will become better readers, confident
in their ability to cope with reading in real life situations.
So, why do we read? In our daily lives we read for two
basic reasons: for pleasure and for information (Grellet,
1981:4). We read for information because we want to find
out something, to learn something from the text, or for
instruction, in order to do something with the information
we get, to find out how to act. These reasons for reading
are authentic. […]
Having mentioned the major drawbacks of textbook
reading materials, let’s now consider the guidelines for
selecting a text to supplement them or even replace them.
These are the readability, the suitability of content and
the exploitability of the authentic text (Nuttal, 1982:25).
•

Readability means that the text should be at the
right level. When we try to find a readable text,
we have to assess the level of its structural and
lexical difficulty. Still, we should not forget that
the students can deal with more difficult texts,
provided the task is not too difficult.

•

Suitability of content means that the text should
be interesting and informative. The students’
preferences should not be neglected and a survey
of their tastes might help the teacher quite a lot.

•

Exploitability means that the text should facilitate
the development of reading skills in order to help
the students become competent and independent
readers.

However, we shouldn’t forget the fact that language
classes are not entirely homogeneous: the level of the
students is not the same, their tastes may vary and it is
virtually impossible to create an ideal reader who could
tackle all existing texts successfully. So, our goals and
criteria should be realistic.
[…]
What should be pointed out in conclusion is the vital
importance of using authentic texts as supplements to
textbook reading materials in order to prepare students for
real life reading. Authentic texts foster the development of
their reading skills thus helping them gain confidence in
their reading ability in the foreign language. They become
autonomous readers, who can take responsibility for their
own reading.
Available at: <https://www.beta-iatefl.org/1106/blogpublications>. Accessed on: July 9th, 2019. (Adapted).

Questão 21
According to the text, a good reader in the mother tongue
usually
A) is sure to be a good reader in any foreign
language he chooses.
B) does not always transfer his/her
strategies to the other language.

reading

C) does not find any difference in reading in the
foreign language.
D) becomes a poor reader in the foreign language
they are learning.
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Questão 22

Questão 27

According to the text, the strategies used by readers vary

According to Nuttal (mentioned in the text), the selection
of authentic reading material should consider some
guidelines, as presented below. Mark the alternative that
is not included as an item.

A) in accordance to their reading purposes.
B) because of the way they read in the mother
tongue.
C) as they read according to their knowledge of the
world.
D) on account of the speed they use for reading.
Questão 23
The article says that in communicative language teaching
authentic texts should be presented
A) although students may not be able to read them
by themselves.
B) because the language is varied and presents
different structures.
C) even though they are written using one single
and repeated structure.
D) as no one is interested in the communicative
purpose of the text.  
Questão 24
Some textbooks still make use of non-authentic texts
because
A) they are not suited to foreign language teaching.
B) authentic texts cannot be easily found for use.
C) they do not help learning communication skills.
D) some think they are easier than authentic ones.
Questão 25
The author of the article does not consider that
non-authentic texts
A) usually offer too much information.
B) usually repeat one single structure.
C) are supposed to be harder for foreign students.
D) are filled with unnecessary details.
Questão 26
According to the text, the authentic reasons we read can
be summarized as:

A) How adequate the difficulty of the text is.
B) How the text is responsible for the student’s
understanding.
C) How adequate the topic is to the student’s life.
D) How much the text allows for the development of
the ability of reading.
INSTRUCTIONS: Read the text carefully and then mark
the alternatives that answer the questions or complete
the sentences presented after it.
TEXT II
Reading approaches language practices which come
directly from the interaction of the reader with the written
text, especially under the focus of the constitution of
meaning, based on understanding and interpreting genres
written in the English language, which circulate in the
various fields and layers of society. The practice of reading
in English promotes, for example, the development of
strategies of textual recognition (the use of verbal and
non-verbal clues into the formulation of hypotheses and
inferences) and of the investigation of the ways in which
the contexts in the BNCC facilitate processes of meaning
and critical reflection of the themes under study.
The work with verbal and hybrid genres, mainly
potentialized by digital media, makes it possible to live, in
a meaningful and pre-given way, diverse ways of reading
(reading in order to have a general idea of the text, search
for specific information, understand details, etc.), as well
as different aims at reading (in order to do research, or
enhance one’s own writing, read aloud to defend ideas or
arguments, to act in the actual world, always in a critical
manner, among other aims). Besides, reading practices
in English include diverse possibilities of contexts in
the use of languages for research and enhancing of
knowledge of meaningful themes for the students, in
interdisciplinary works or esthetic appreciation of genres
like poems, plays, etc.
Reading from chosen texts, involving practice with
diverse written and multimodal texts, of great importance
to the life of students in their school, social and cultural
aspects, as well as the analyzing and problematizing of
the chosen texts, help develop critical reading and the
building of an autonomous and creative trajectory in
language learning.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Available
at: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>.
Acessed on: August 31th, 2019 (Free translation).

A) We read in order to learn the language.

Questão 28

B) We read for leisure and information purposes.

The reading practice does not:

C) We read to test our pronunciation abilities.
D) We read to practice reading skills in class.

A) presuppose the direct interaction between text
and reader.
B) bring people from one layer of society into a
higher one.
C) improve text comprehension strategies.
D) help the reader in building meaning and critical
thinking.
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Questão 29
The text says that the digital media
A) do not deal with diverse possibilities of contexts.
B) only produce hybrid genres as reading material.
C) enhance the work with verbal and hybrid genres.
D) teach how to defend ideas and arguments.
Questão 30
Among other advantages in the learning process, reading
A) helps to build autonomy in language learning.
B) highlights social and cultural aspects of chosen
texts.
C) is no road to read poems and plays in the foreign
language.
D) teaches students to create multimodal texts in
writing.
INSTRUCTIONS: Read the text carefully and then mark
the alternatives that answer the questions or complete
the sentences presented after it.
TEXT III
The cab had arrived ten minutes late, then had got stuck
in a monumental traffic jam on Charing Cross Road.
‘Sorry, love, nothing doing,’ the driver had said. Joanna
had looked at her watch, chucked a ten-pound note at
him and jumped out of the cab. As she’d hared through
the streets towards Covent Garden, her chest laboring
and her nose streaming, she’d wondered whether life
could get any worse.
Joanna was snapped out of her reverie as the
congregation suddenly ceased their chatter. She opened
her eyes and turned round as Sir James Harrison’s family
members began to file into the church.
Leading the party was Charles Harrison, Sir James’s only
child, now well into his sixties. He lived in Los Angeles,
and was an acclaimed director of big-budget action films
filled with special effects. She vaguely remembered that
he had won an Oscar some time ago, but his films weren’t
the kind she usually went to see.
By Charles Harrison’s side was Zoe Harrison, his
daughter. As Alec had hoped, Zoe looked stunning in a
fitted black suit with a short skirt that showed her long
legs, and her hair was pulled back in a sleek chignon
that set off her classic English-rose beauty to perfection.
She was an actress, whose film career was on the rise,
and Matthew had been mad about her. He always said
Zoe reminded him of Grace Kelly his dream woman,
apparently – leading Joanna to wonder why Matthew
was going out with a dark-eyed, gangly brunette such
as herself. She swallowed a lump in her throat, betting
that Winnie the Pooh hot-water bottle that his ‘Samantha”
was a petite blonde.
Holding Zoe Harrison’s hand was a young boy of
around nine or ten, looking uncomfortable in a black
suit and tie: Zoe’s son Jamie Harrison, named after his
great-grandfather. Zoe had given birth to Jamie when she
was only nineteen and still refused to name the father. Sir

James had loyally defended his granddaughter and her
decision to both have the baby and to remain silent about
Jamie’s paternity.
Joanna thought how alike Jamie and his mother were:
the same fine features, a milk and rose complexion, and
huge blue eyes. Zoe Harrison kept him away from the
cameras as much as possible – if Steve had got a shot
of mother and son together, it would probably make the
front page tomorrow morning.
Behind them came Marcus Harrison, Zoe’s brother.
Joanna watched him as he drew level with her pew.
Even with her thoughts still on Matthew, she had to admit
Marcus Harrison was a serious ‘hottie’, as her fellow
reporter Alice would say. Joanna recognised him from
the gossip columns – most recently squiring a blonde
British socialite with a triple-barreled surname. As dark
as his sister was fair, but sharing the same blue eyes,
Marcus carried himself with louche confidence. His hair
almost touched his shoulders and, wearing a crumpled
black jacket and a white shirt unbuttoned at the neck,
he oozed charisma. Joanna dragged her gaze away
from him. Next time, she thought firmly, I’m going for a
middle-aged man who likes bird watching and stamp
collecting. She struggled to recall what Marcus Harrison
did for a living – a fledgling film producer, she thought.
Well, he certainly looked the part.
‘Good morning, ladies and gentlemen’. The vicar spoke
from the pulpit, a large picture of Sir James Harrison in
front of him, surrounded with wreaths of white roses.
‘Sir James’s family welcomes you all here and thanks
you for coming to pay tribute to a friend, a colleague, a
father, grandfather and great-grandfather, and perhaps
the finest actor of this century. For those of us who had
the good fortune to know him well, it will not come as a
surprise that Sir James was adamant that this was not to
be a sombre occasion, but a celebration. Both his family
and I have honoured his wishes. Therefore, we start with
Sir James’s favourite hymn “I Vow to Thee My Country”.
Please stand’.
RILEY, Lucinda. The Love Letter. London: Pan Books, 2018,
p. 13-15.

Questão 31
Read the following statements.
I.

Five people of the same family are named in the
text.

II.

Jamie Harrison was the great-grandson of the
man whose funeral was being held.

III. Marcus Harrison was believed to be the young
boy’s father.
IV. Marcus Harrison was truly a very handsome and
attractive man.
The alternative that contains the correct statements,
according to the text, is:
A) I and IV.
B) I, II and III.
C) II and III.
D) I, II and IV.
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Questão 32

Questão 37

The girl first named in the text is

In the sentence “[…] leading Joanna to wonder why
Matthew was going out with a dark-eyed, gangly brunette
such as herself”, the pronoun herself refers to

A) a crasher at Sir James’s church service.
B) a journalist at work for her periodical.

A) Joanna.

C) one of the curious people in the crowd.

B) Grace Kelly.

D) a relative of the deceased Sir James.

C) Zoe.
D) Samantha.

Questão 33
Read the text again carefully and then mark the alternative
that contradicts it.
A) Joanna was not the ideal woman for Matthew.
B) Joanna had been jilted by her boyfriend.

Questão 38
Mark the letter which corresponds to the word which is
not an adverb formed with the suffix ly.

C) Joanna looked like Grace Kelly.

A) suddenly

D) Joanna was not very happy at the moment.

B) family
C) vaguely

Questão 34
Look at the sentence ‘Joanna was snapped out of her
reverie as the congregation suddenly ceased their
chatter’.
Mark the correct alternative that corresponds to this
sentence in meaning.

D) recently
Questão 39

the

The correct reported alternative for the sentence “Next
time, she thought firmly, I’m going for a middle-aged man
who likes bird watching and stamp collecting” is:

B) Joanna felt someone slap at her face as the
congregation suddenly stopped laughing.

A) She thought firmly that the next time she is going
for a middle-aged man who liked bird watching
and stamp collecting.

A) Joanna at once stopped talking as
congregation suddenly stopped praying.

C) The congregation suddenly stopped their chatter
and turned to Joanna in anger.
D) When the congregation suddenly stopped talking,
Joanna woke up from her wonderings.
Questão 35
The correct passive voice for the sentence ‘Sir James’s
family welcomes you all here and thanks you for coming
to pay tribute to a friend’ will be:
A) Sir James’s family welcomes you all here and
thanks you for coming to be paid a tribute by a
friend.
B) You are all welcome here by Sir James to pay
tribute to a friend, for which you are thanked.
C) We all thank you for being welcome by Sir James
to pay tribute to a friend.
D) You are all welcome here and appreciated for
coming to pay tribute to a friend.

B) She thought firmly: next time she must go for a
middle-aged man who likes bird watching and
stamp collecting.
C) Next time, she thought firmly, she was going for
a middle-aged man who liked bird watching and
stamp collecting.
D) She decided that she is going for a middleaged man who likes bird watching and stamp
collecting.
Questão 40
Look at the following sentence, found in the text: “Zoe
looked stunning in a fitted black suit with a short skirt
that showed her long legs, and her hair was pulled back
in a sleek chignon that set off her classic English-rose
beauty to perfection.”
All of the words or phrases underlined in the sentence
are
A) adjectives.

Questão 36

B) nouns.

In the sentence “She was an actress, whose film career
was on the rise”, the word whose is

C) modifiers.

A) a subject pronoun.
B) an object pronoun.
C) a reflexive pronoun.
D) a relative pronoun.
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D) verbal nouns.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.
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proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação

GABARITO
(versão do candidato)
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de libras
Código: 444

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar os cadernos de questões das Provas Objetivas e de Redação, quando houver. Não haverá
substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Caderno Oficial da Prova Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo
estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções
constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela
Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua
Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 5 (cinco) questões de Atualidades
e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

Questão 11
Analise a tirinha a seguir.

Disponível em: <https://tinyurl.com/y2daz8x6>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto à regência do verbo “assistir”, assinale a alternativa correta, considerando a norma-padrão.
A) A regência encontra-se correta, pois, por se tratar de verbo transitivo direto, “assistir” não rege preposição.
B) No sentido utilizado no último quadrinho, o verbo “assistir”, assim como quando significa “prestar assistência”,
é transitivo indireto; portanto, a regência está incorreta.
C) No sentido de “ver”, como utilizado no quadrinho, o verbo “assistir” é transitivo direto e indireto; portanto, o uso de
preposição é facultativo, e a tirinha está correta.
D) “Assistir”, no sentido utilizado pela última tirinha, é transitivo indireto; portanto, exige preposição, o que coloca a
tirinha em desacordo com a norma-padrão.
Questão 12
Pra você ficar por dentro do que rola, convidamos a jornalista e apresentadora Renata Simões, para te guiar nesse
vocabulário das ruas.
Se liga só:
Bapho: Um acontecimento para lá de inesperado, marcante. Algo que pode (ou não) causar uma revolução na vida. Às
vezes é dito em tom de fofoca “preciso te contar um bapho” ou como comentário “que bapho!” Quando o bapho é muito
bapho mesmo, a gente escreve com PH.
Salve: Um aceno, um alô. A gente manda salve pros amigos e quando quer avisar algo.
Tranqueira: Aquele ou aquilo que ninguém quer. Não é bom pra nada.
Causar: Tem gente que causa uma situação, um problema, um furor, uma excitação. Usado em sua maioria de maneira
positiva, causar é o ato de chegar chegando ou perturbar alguma situação. O fulano pode causar no bar ao beber demais
ou os amigos podem causar no show ao fazer um mosh.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y39xbjkr>. Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso das gírias, assinale a alternativa incorreta.
A) A língua, como elemento de comunicação que está a serviço do falante, modifica-se de acordo com suas
necessidades comunicacionais e de criação de identidade, sendo a gíria uma expressão dessa função da
linguagem.
B) As gírias constituem uma criação de códigos linguísticos que empobrecem a linguagem, pois só são acessíveis
a determinados grupos sociais. Por isso, os registros nos quais se utilizam gírias não fazem parte da língua
portuguesa.
C) A modalidade coloquial, na qual se verifica o uso das gírias, constitui uma variedade da língua portuguesa que
abarca não só esse fenômeno, mas também marcas de oralidade, utilização distinta da sintaxe e criação de
neologismos, por exemplo.
D) Situações formais de comunicação exigem domínio das variantes formais da língua, como o conhecimento da
norma-padrão. Nesses contextos, o uso de gírias e outros marcadores de dialeto não configura a escolha mais
adequada de variantes linguísticas.
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Questão 13

Questão 15

Analise o trecho a seguir.

Analise a tirinha a seguir.

“Oh, pedaço de mim

Oh, metade amputada de mim
Leva o que há de ti
Que a saudade dói latejada
É assim como uma fisgada
No membro que já perdi”
(Metade de mim – Chico Buarque). Disponível em: <https://
www.letras.mus.br/chico-buarque/86030/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Nos versos em destaque, Chico Buarque utiliza imagens
poéticas para descrever a saudade. O processo em
questão denomina-se
A) metonímia, uma vez que há a substituição do
nome “saudade” por “fisgada”, na intenção de
remeter à dor causada pela saudade.
B) perífrase, pois, para dar ideia do sentimento
provocado pela saudade, o autor recorre a uma
expressão que identifica facilmente esse termo.
C) símile, já que o segundo termo da metáfora
(fisgada) é precedido de conjunção comparativa
(como), comparando as duas ideias e criando a
imagem poética.
D) pleonasmo, visto que ideias já expressas são
repetidas ao longo dos versos, com o objetivo de
enfatizar a imagem criada pelo autor.
Questão 14

Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ti/ri/
tirinha-0.jpg>. Acesso em: 5 ago. 2019.

O motivo pelo qual a personagem sentiu-se “vingada”,
em relação à fala “tenho bebido menas coca-cola” está
corretamente justificado em:
A) Há um desvio da norma-padrão no que diz
respeito à concordância de número entre
substantivo e determinante.
B) A concordância verbal da frase está incorreta,
uma vez que o verbo não concorda com o sujeito
ao qual ele se refere.
C) Uma palavra invariável está incorretamente
flexionada, na tentativa de realizar concordância
de gênero.
D) A concordância de gênero entre o nome e o
advérbio da frase está incorreta, pois o advérbio
deveria acompanhar a flexão de gênero do
nome.

Leia a tirinha a seguir.

legislação
Questão 16

Disponível em: <http://dc.rbsdirect.com.br/imagesrc/23603232.
jpg?w=660>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Quanto ao que afirma a tirinha, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O paradoxo reside no fato de que locuções
adverbiais femininas, como “às vezes”, recebem
crase em todas as incidências, o que consiste
num contraste entre as ideias expressas em “às
vezes” e “sempre”.
(   ) O personagem Camilo identifica um paradoxo
devido ao fato de que a instrução dada pela
garota está errada: há casos específicos em que
a locução adverbial “às vezes” não recebe crase.
(   ) Se “às vezes” for grafado sem crase, a depender
da frase, pode haver mudança de sentido. É a
isso que o personagem Camilo se refere quando
afirma haver um “paradoxo” na fala da colega.
Assinale a sequência correta.
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Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.
Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.

A) V F F

A) V F F V

B) F V V

B) V V F F

C) V F V

C) F F V F

D) F V F

D) F V V V

Questão 17

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município

Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.

A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 18
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade
A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.

I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.  
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

Questão 19
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.
A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.
B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.
C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.

Questão 21
Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:
A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.
B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
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Questão 22

Questão 24

Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   

Analise os itens a seguir.

A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.
Questão 23
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.
Acerca dessa organização, é correto afirmar:
A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.
B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
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I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 25
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.

Atualidades
Questão 26
O sarampo voltou a assombrar o Brasil no último ano.
Em 2018, mais de 10 mil casos foram confirmados no
país e, neste ano, os números não param de crescer.
O estado de São Paulo, por exemplo, registrou um
aumento de 303% (de 51 para 206) nos casos da doença
entre junho e julho, de acordo com boletim divulgado
pela Secretaria Estadual da Saúde.
[...]
Embora o sarampo seja conhecido como uma doença
infantil, segundo o boletim da Secretaria, os jovens
e adultos representam 47% dos casos atuais em São
Paulo. A explicação para o novo foco da doença ser essa
faixa etária está justamente no histórico da condição no
país.
Disponível em: <https://vivabem.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/07/11/por-que-agora-a-vacina-do-sarampo-edirecionada-a-jovens-de-15-a-29-anos.htm>.
Acesso em: 18 jul. 2019.

O estado de São Paulo tem intensificado o movimento
de vacinação contra o sarampo de sua população,
priorizando o grupo formado por jovens e adultos entre
15 e 29 anos de idade.

Questão 27
O Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, com o Edifício
da Câmara Municipal e o Coreto, é um dos principais
espaços públicos localizados na região central de
Uberlândia.
Sobre o Conjunto Praça Clarimundo Carneiro, é correto
afirmar:
A) Dado seu valor histórico e paisagístico, é um bem
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN.
B) Foi projetado e construído para corresponder
à modernidade da época, materializada na
proclamação da República.
C) Recebeu esse nome na sua inauguração,
em homenagem ao empresário da cidade que
mais investiu na sua construção.
D) Tem como um dos elementos de destaque o fato
de ser a primeira praça do país construída sobre
um cemitério.
Questão 28
Analise os textos a seguir.
TEXTO I

Essa faixa etária tem sido priorizada porque,
A) nela, estão os maiores usuários de redes sociais,
sendo, por isso, afetados pelo movimento
antivacinação e receptivos a ele, deixando de
ser vacinados quando crianças.
B) no momento em que esse grupo priorizado
nasceu, o Brasil foi certificado pela OPAS pela
erradicação do sarampo, o que levou os pais a
não vacinarem seus filhos.
C) quando esse grupo era criança, a vacina era
aplicada em apenas uma dose e a segunda,
que protege contra o sarampo, começou a ser
aplicada a partir do ano 2000.
D) sendo essa doença altamente contagiosa,
pessoas entre 15 e 29 anos de idade devem ser
priorizadas na vacinação, uma vez que é nessa
faixa que predominam grandes eventos sociais.

Disponível em: <https://electronicalminds.wordpress.com/
charges/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

TEXTO II
“Um relatório apresentado pelas Organizações das
Nações Unidas (ONU) mostra que o Brasil é o maior
produtor de lixo eletrônico (e-lixo) da América Latina, e,
se contar todo o continente americano, fica atrás apenas
dos Estados Unidos.”
Disponível em: <https://diariodeuberlandia.com.br/
noticia/21647/uberlandia-conta-com-opcoes-para-destinacaocorreta-de-lixo-eletronico>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Sobre a destinação do lixo eletrônico no Brasil, é correto
afirmar que a(o)
A) indústria de eletrônicos recolhe seus produtos
após o uso de forma compulsória.
B) maior parte do lixo eletrônico brasileiro é
destinada à reciclagem e ao reuso.
C) e-lixo pode ser reciclado e seus componentes
podem ser selecionados para destinação correta.
D) lixo eletrônico, devido a sua composição tóxica,
deve ser descartado isoladamente.
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Questão 29
Uma parcela de 7% dos brasileiros acredita que o formato
da Terra é plano, aponta uma pesquisa realizada pelo
Instituto Datafolha no início deste mês. O levantamento
contou com 2 086 entrevistados maiores de 16 anos de
idade em 103 cidades pelo país e foi o primeiro a estimar
quantos no país duvidam que o planeta seja esférico –
cerca de 11 milhões de pessoas.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-planamostra-pesquisa.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Sobre o crescimento do terraplanismo no Brasil,
é correto afirmar:
A) A adoção do terraplanismo tem sido, para seus
adeptos, a oportunidade de ganhar visibilidade,
dado que o movimento é disseminado por redes
sociais.
B) A população brasileira é marcadamente idosa,
pois é nesse seguimento que se concentram as
pessoas que seguem as teorias terraplanistas.
C) O grande dano que ideias como o terraplanismo
podem causar para os brasileiros, assim como
para outros povos, é o de afastar a população
da ciência.
D) O índice de baixa escolaridade no país é
muito grande, pois as pessoas que adotam o
terraplanismo têm o Ensino Fundamental como
grau máximo concluído.
Questão 30
A mobilidade urbana é um problema que afeta as
grandes cidades na atualidade do Brasil e do mundo.
Por isso, em várias cidades, verifica-se iniciativas que
buscam oferecer soluções para esse problema.
O sistema alternativo que atende às demandas
ambientais e econômicas para a mobilidade urbana é
A) compartilhamento de bicicletas e patinetes.
B) sistema de táxis-lotação,
semelhante ao dos ônibus.

com

itinerário

C) sistema de trens metropolitanos movidos por
eletricidade.
D) transporte automotivo por aplicativo.
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Conhecimentos específicos

Questão 32
São parâmetros das línguas de sinais, exceto:

Professor de Libras

A) Configuração de mãos.

Questão 31

C) Locação.

Assinale a alternativa que não apresenta verbo na forma
negativa da língua Brasileira de Sinais.

D) Classificador.

A)

B) Movimento.

Questão 33
Sobre a língua de sinais, assinale a alternativa incorreta.
A) A língua de sinais não possui fonologia.
B) A língua de sinais é capaz de expressar conceitos
abstratos.
C) A língua de sinais pode ser escrita por meio da
“Escrita de Sinais”.
D) A língua de sinais não é universal, pois cada país
possui sua própria.

B)

Questão 34
Sobre a Lei da Libras, nº 10.436, assinale a alternativa
incorreta.
A) Garantiu o ensino da Libras nos cursos
superiores de Fonoaudiologia e licenciaturas.
B) A Libras pode substituir a Língua Portuguesa.
C) Foi regulamentada em 2005, com ampliações
políticas linguísticas para surdos no Brasil.
D) Deixa evidente que a Libras possui gramática
própria.
Questão 35

C)

Assinale a alternativa que apresenta as características
sobre o bilinguismo para surdos.
A) O aprendizado da língua de sinais por crianças
surdas ocorre em idade diferente do aprendizado
das línguas orais por crianças ouvintes.
B) As crianças surdas precisam ter contato com a
língua de sinais desde o nascimento, para que
desenvolvam uma língua com até 2 anos de
idade.

D)

C) A presença de professores surdos e ouvintes
sinalizantes no ensino da Libras serve de modelo
linguístico e cultural para os alunos surdos.
D) A aquisição da Libras pelas crianças surdas pode
ser mais rápida se os pais surdos ou ouvintes
também aprenderem os sinais.
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Questão 36
Em relação ao uso de pronomes na Língua Brasileira de Sinais, assinale a alternativa em que o pronome está representado
de forma correta.
A) EL@

C) NÓS

B) VOCÊ

D) EL@S

Questão 37
São estratégias de ensino de Libras como segunda língua para ouvintes, exceto:
A) Evitar atividades com anotações no caderno, pois desvia a atenção visual.
B) Estimular o uso da Língua Portuguesa junto com a Libras.
C) Realizar correções mínimas quando os alunos estiverem sinalizando.
D) Estimular a produção dos alunos em Libras, a partir de dinâmicas e atividades práticas.
Questão 38
Sobre didática cultural dos surdos, assinale a alternativa incorreta.
A) Procura identificar o que é próprio da cultura surda para aplicar na educação de surdos.
B) Questiona as práticas normalizadoras dos ouvintes sobre os surdos.
C) Considera a identidade surda e a universalidade cultural.
D) Pode ser empregada em qualquer disciplina ou área do conhecimento.
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Questão 39

Questão 42

Qual dos sinais a seguir possui significado diferente das
demais?

Assinale a alternativa correta sobre a relação entre as
definições da legislação brasileira e as discussões de
Ronice Quadros (1997) acerca da educação bilíngue
para surdos.

A)

A) Ambas defendem a educação de surdos em
escolas comuns da rede regular de ensino,
com a presença de intérprete.

B)

B) Ambas definem como melhor modelo as escolas
ou classes bilíngues, abertas a alunos surdos e
ouvintes, com professores bilíngues.
C) A legislação indica apenas a possibilidade de
escolas regulares com intérpretes de Libras,
enquanto as pesquisas defendem escolas e
classes bilíngues.

C)

D) As escolas bilíngues ou escolas comuns da
rede regular de ensino, abertas a alunos surdos
e ouvintes, estão previstas na legislação,
embora Quadros (1997) e outros pesquisadores
defendam apenas o primeiro modelo educacional.
Questão 43

D)

As expressões faciais são um dos parâmetros da Língua
Brasileira de Sinais.
Os sinais a seguir precisam de expressões faciais para
indicar intensidade, exceto:
A) CHUVA FORTE.
B) BONITINHA.

Questão 40
São características da literatura surda, exceto:
A) Ser realizada por escritores surdos.
B) Mostrar o olhar dos surdos sobre o mundo.
C) Ser em língua de sinais.
D) Fazer parte dos artefatos culturais do povo
surdo.
Questão 41
Sobre a formação de professores de Libras no Brasil,
é correto afirmar que, para professores de Libras da(o)
A) Educação Infantil, a formação deve ser em
Pedagogia Bilíngue.
B) Ensino Fundamental, a formação deve ser em
Pedagogia ou Curso Normal Superior, em que
Libras e Língua Portuguesa escrita tenham
constituído línguas de instrução.
C) Ensino Médio, a formação deve ser em Libras
(licenciatura) ou em Letras: Libras / Língua
Portuguesa.
D) Ensino Superior, a formação deve ser apenas
em Letras: Libras (licenciatura).

C) CANETA.
D) NOVÍSSIMO.
Questão 44
Segundo o livro Libras em contexto (FELIPE, 2007),
o começo do curso de Libras como segunda língua para
ouvintes deve incluir
A) datilologia, cumprimentos e classificadores.
B) família, cumprimentos e datilologia.
C) batismo (atribuição de sinal), datilologia e
cumprimentos.
D) batismo (atribuição de sinal), cumprimentos e
números.
Questão 45
São sinais derivados da soletração manual:
A) AZUL, SOL, PAI.
B) CASAL, FAMÍLIA, MÃE.
C) DIREITO, FELIZ, COPO.
D) NUNCA, METODOLOGIA, BOLO.
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Questão 46

Questão 50

São verbos classificadores, exceto:

São conteúdos que fazem parte do currículo escolar da
disciplina de Libras para surdos como primeira língua,
no Ensino Fundamental, exceto:

A) DIRIGIR.
B) ANDAR.
C) CORRER.
D) LER.
Questão 47
Sobre a história da Língua Brasileira de Sinais – Libras,
assinale a alternativa incorreta.
A) As associações de surdos ajudaram a divulgar a
Libras nas capitais e no interior.
B) O Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES) adotou, depois do congresso de Milão,
o oralismo, e os surdos pararam de se comunicar
em Libras.
C) A Federação Nacional de Educação dos Surdos
(Feneis) representou os surdos brasileiros nas
ações que levaram ao reconhecimento da Libras
na legislação.
D) As associações de surdos brasileiras tinham,
inicialmente, a mesma função das reuniões
dos surdos franceses: encontrar seus pares e
conversar em língua de sinais
Questão 48
Segundo Ronice Quadros (1997), o ensino da língua
portuguesa para surdos
A) deve ser na modalidade escrita, como primeira
ou segunda língua.
B) pode ser feito via método fônico.
C) irá gerar fracasso escolar nos surdos, pois essa
não é a primeira língua deles.
D) pode tornar o surdo fluente, sem que, com isso,
a língua de sinais deixe de ser a língua natural
dos surdos.
Questão 49
Assinale a alternativa que apresenta uma estratégia que
caracteriza a didática cultural dos surdos.
A) Uso de narrativas culturais dos surdos
B) Uso de dinâmicas com os surdos.
C) Uso de atividades escritas e lúdicas.
D) Uso de aparatos audiovisuais.
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A) Literatura surda.
B) Políticas educacionais de surdos.
C) História cultural de surdos.
D) Dia do surdo indígena.

GABARITO
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
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PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.
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DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

professor de atendimento
educacional especializado
Código: 445

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
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• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
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Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Questão 24

Conhecimentos específicos

De acordo com as reflexões sobre o tema Educação e
Inclusão, assinale a alternativa incorreta.

professor de atendimento educacional
especializado
questão 21
De acordo com Mantoan (2008), em O desafio das
diferenças nas escolas, assinale a alternativa incorreta.
A) A associação das pessoas com deficiência
com um ensino diferente e apartado deve ser
colocada em xeque.
B) A igualdade de oportunidades é perversa quando
garante o acesso à escola comum, mas não lhe
assegura a permanência e o prosseguimento da
escolaridade em todos os níveis de ensino.
C) O ensino segregado permanece como uma
alternativa diante do despreparo das escolas
comuns para receber alguns alunos com
comprometimentos sérios.
D) A escola comum, assim como a escola especial,
tem resistido às mudanças exigidas por uma
abertura incondicional às diferenças.
Questão 22

A) Em 1994, a Conferência Mundial sobre
Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e
Qualidade produziu a Declaração de Salamanca,
que foi o marco para a difusão da filosofia de
educação inclusiva.
B) A educação inclusiva pressupõe a colocação
de todos os alunos como membros de uma
sala comum, mas não deixa em aberto as
possibilidades para esses alunos terem apoio
às suas dificuldades em outros ambientes
articulados à escola e à comunidade.
C) Com os movimentos de integração, as crianças
e adolescentes considerados deficientes foram
colocados na mesma escola, mas nem sempre
na mesma sala dos alunos considerados
normais.
D) A Inclusão Total defende a colocação de todos
os alunos, independentemente do grau ou
tipo de incapacidade, na classe próxima a sua
residência, eliminando os serviços de apoio
provenientes do ensino especial, caso não sejam
necessários.

Analise o trecho ao seguir.

Questão 25

O campo da deficiência visual refere-se aos sujeitos com
cegueira e com baixa visão. A _____________ apoia-se
nos sentidos auditivo e tátil para a decodificação do
ambiente e atuação independente. A ______________
utiliza de forma eficiente o potencial visual para explorar
e conhecer o mundo. Considerando que a inclusão do
deficiente visual é fundamental, a ________________
visa(m) a superar a dificuldade na percepção do meio e
a locomoção no espaço.

Analise as afirmativas a seguir.
I.

Os termos integração e inclusão, embora tenham
significados semelhantes, são empregados para
expressar diferentes situações de inserção na
escola comum para as pessoas com deficiência.

II.

e

A integração escolar reconhece como válida
e recomendável a frequência de um mesmo
ambiente por alunos com e sem deficiências,
independentemente das características dos
primeiros.

A) pessoa com baixa visão / pessoa cega /
aprendizagem de Braille.

III. Entendida como total e incondicional, a inclusão
propõe a escola comum como um ambiente
acessível a todos, em termos físicos e educativos.

Assinale a alternativa que completa
respectivamente as lacunas anteriores.  

correta

B) pessoa cega / pessoa com baixa visão /
orientação e mobilidade.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.

C) pessoa com baixa visão / pessoa cega /
orientação e mobilidade.

B) II, apenas.

D) pessoa cega / pessoa com baixa visão /
aprendizagem de Braille.

D) I, II e III.

Questão 23
Na escola comum inclusiva, o projeto político-pedagógico
A) privilegia a homogeneização e a normalização
na elaboração do planejamento e no
desenvolvimento do trabalho da equipe.
B) altera a estrutura escolar e pensa novas maneiras
de ensinar e adquirir informações.

C) I e III, apenas.

Questão 26
De acordo com a Política Nacional da Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(2008), são público-alvo do atendimento educacional
especializado os alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades /
superdotação.
Fazem parte do público TGD pessoas com

C) submete docentes e discentes a um padrão de
participação e aprendizagem.

A) deficiências sensoriais.

D) reflete a burocracia e o distanciamento do
cotidiano escolar.

C) síndrome de Down.

B) autismo clássico.
D) dislexia.
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Questão 27

Questão 29

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedica
à educação especial os artigos 58, 59 e 60 do Capítulo V.

Analise as afirmativas a seguir relativas à Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Sobre esse texto legal, é correto afirmar que a LDB
A) destina-se a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando a sua inclusão
social e cidadania.
B) institui as diretrizes operacionais da modalidade
Educação Especial para o atendimento
educacional especializado na Educação Básica.
C) reafirma os direitos e benefícios da escolarização
de alunos com e sem deficiência nas turmas
comuns do ensino regular.
D) considera a Educação Especial uma modalidade
de educação escolar a ser oferecida,
preferencialmente, na rede regular de ensino.
Questão 28
O atendimento educacional especializado tem como
função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes,
considerando suas necessidades específicas. (BRASIL,
2008, p. 11)
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a COLUNA I,
associando a classificação das barreiras, conforme
descrito na Lei Brasileira de Inclusão, a seus respectivos
exemplos.
COLUNA I
1.

Barreiras urbanísticas

2.

Barreiras arquitetônicas

3.

Barreiras nas comunicações e na informação

4.

Barreiras atitudinais

I.

Na organização da Educação Especial como
modalidade de ensino, os sistemas educacionais
devem observar o acesso, a participação e a
aprendizagem dos estudantes no ensino regular
como uma das orientações fundamentais.

II.

Na organização da Educação Especial como
modalidade de ensino, os sistemas educacionais
devem observar a oferta do atendimento
educacional especializado que promova resposta
às necessidades educacionais especiais como
uma das orientações fundamentais.

III. Na organização da Educação Especial como
modalidade de ensino, os sistemas educacionais
devem observar a formação de professores para
o atendimento educacional especializado e para
o desenvolvimento de práticas educacionais em
classes especiais como uma das orientações
fundamentais.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 30
Considere as seguintes afirmativas e a relação proposta
entre elas.
I.

COLUNA II
(   ) Edifícios que não possuem banheiro adaptado
ou que possuem portas tão estreitas que não
permitem a passagem de uma cadeira de rodas.
(   ) Calçadas desniveladas, sem rebaixamentos e
com degraus, obras particulares e comerciais
que expõem no passeio objetos obstruindo a
passagem.

PORQUE
II.

a metodologia do serviço do AEE, em uma
perspectiva inclusiva, compreende as salas
de recursos multifuncionais como um espaço
físico localizado na escola onde o atendimento
educacional especializado se realiza, o local em
que esse serviço acontece e o que o define.

(   ) Recusa da matrícula de um aluno com deficiência
na escola e alocação do aluno com deficiência
no fundo da sala de aula sem o atendimento
adequado.

Sobre essas duas afirmativas e a relação proposta entre
elas, é correto afirmar que

( ) Sites com links não acessíveis por navegação por
teclado, imagens sem texto alternativo, vídeos
sem legenda e sem versão em Libras.

B) I e II são verdadeiras, mas não estabelecem
relação entre si.

Assinale a sequência correta.
A) 3 4 1 2
B) 2 1 4 3
C) 1 4 3 2
D) 2 3 1 4
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Os estudos confirmam uma clara tendência,
nas práticas educativas, a concentrar os serviços
do atendimento educacional especializado no
atendimento aos alunos, na elaboração do plano
de AEE e na adequação de recursos nas salas de
recursos multifuncionais,

A) I e II são verdadeiras, e II é uma justificativa de I.

C) I é falsa, e II é verdadeira.
D) I é verdadeira, e II é falsa.

Questão 31

Questão 34

“No geral, os estudos e pesquisas nacionais indicam
que, mesmo para as poucas matrículas existentes,
faltam aspectos básicos para garantir não apenas o
acesso, mas a permanência e o sucesso desses alunos
com necessidades educacionais especiais matriculados
em classes comuns.” (MENDES, 2006, p. 399).

O atendimento educacional especializado deve ser uma
ação dos sistemas de ensino para acolher a diversidade
ao longo do processo educativo. É realizado mediante a
atuação de professores com conhecimentos específicos
para atender às necessidades educacionais especiais.

Essa autora evidencia e sustenta argumentos acerca do
debate e dicotomia entre
A) igualdade e equidade.
B) educação inclusiva e educação especial.
C) escola ideal e escola real.
D) educação inclusiva e inclusão total.
Questão 32
Sobre o conceito de atendimento educacional
especializado, assinale com V as afirmativas verdadeiras
e com F as falsas.
(   ) Pode ser oferecido por meio de atendimentos
clínicos, em horários distintos do qual o aluno
frequenta o ensino comum.
(   ) Não deve ser adotado de forma obrigatória ou
como condição para o acesso do aluno com
deficiência ao ensino comum.
( ) Os apoios e conhecimentos que o compõem se
distinguem do que se costuma entender e praticar
como reforço escolar.
(   ) É considerado um serviço substitutivo às classes
comuns, podendo ser realizado tanto em sala de
recursos multifuncionais quanto em centro de
atendimento educacional especializado.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
Questão 33
Acerca da deficiência física, assinale a alternativa
incorreta.
A) A paralisia cerebral não está associada ao
comprometimento de outras funções do cérebro
(visão, audição, fala e cognição).
B) Como a paraplegia e a tetraplegia implicam no
uso da cadeira de rodas, alunos com esses
quadros enfrentam maiores barreiras no acesso
à escola.
C) No âmbito escolar, as aulas de Educação Física
possuem uma importância especial para o
desenvolvimento motor, social e emocional de
alunos com deficiência física.

São alguns desses conhecimentos específicos, exceto:
A) Leitura e escrita para alunos com dificuldade
acentuada de aprendizagem.
B) Atividades cognitivas que desenvolvam as
funções mentais superiores.
C) Sistema Braille, orientação
soroban e escrita cursiva.

e

mobilidade,

D) Língua Brasileira de Sinais – Libras, tradução
e interpretação de Libras e ensino de Língua
Portuguesa para surdos.
Questão 35
No que se refere à organização e à oferta do atendimento
educacional especializado, relacione a COLUNA II com
a COLUNA I, associando as atribuições do professor
de Atendimento Educacional Especializado a suas
respectivas funções.
COLUNA I
1.

Estudo de caso

2.

Plano de atendimento educacional especializado

3.

Organização de recursos e serviços

4.

Avaliação das ações e reestruturação do plano

COLUNA II
(   ) Definir objetivos, o tipo de atendimento,
os materiais que deverão ser produzidos e a
frequência do aluno ao atendimento na SRM.
(   ) Conhecer o aluno, com sua história de vida, sua
individualidade, seus desejos e diferenças.
(   ) Buscar parceria com a família dos alunos,
com parceiros intersetoriais e com a comunidade
na qual a escola está inserida(o) a fim de avaliar
as ações empreendidas no AEE e de propor
parcerias no âmbito escolar e social.
(   ) Adequar materiais pedagógicos e de tecnologia
assistiva de acordo com as necessidades
educacionais especiais do aluno.
Assinale a sequência correta.
A) 3 4 1 2
B) 2 1 4 3
C) 1 4 3 2
D) 2 3 1 4

D) A amplitude de recursos oferecida pela
informática representa uma contribuição
relevante para o alcance de inúmeros objetivos
da escola regular que atende a alunos com
deficiência física.
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Questão 36

Questão 37

As imagens a seguir são exemplos de recursos de
tecnologia assistiva aplicada na educação em uma
perspectiva inclusiva.

Joseph Renzulli (1978), em sua Teoria dos Três Anéis,
concebe a superdotação como a confluência entre
A) altas habilidades, criatividade e envolvimento
com a tarefa.
B) alto QI, criatividade e alto nível de energia e
envolvimento com a atividade.
C) altas habilidades, criatividade e desempenho
acadêmico, linguístico e lógico-matemático
acima da média.
D) altas habilidades, oscilação do raciocínio e
envolvimento com a tarefa.
Questão 38

Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/46844441@
N00/5539883176>. Acesso em: 8 ago. 2019.

Assinale a alternativa correta acerca da deficiência
intelectual.
A) Não existem diferenças quanto ao ritmo
de desenvolvimento entre as crianças com
deficiência intelectual.
B) A criança deficiente intelectual apresenta maiores
comprometimentos em seu desenvolvimento
social do que no desenvolvimento da
linguagem.
C) Por meio do trabalho do professor especializado,
a
criança
com
deficiência
intelectual
desenvolverá estratégias para possibilitar o
acesso e a apropriação ativa do próprio saber.

Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/94007813@
N04/16776385166>. Acesso em: 8 ago. 2019.

São modalidades de tecnologia assistiva que podem ser
identificadas nessas imagens, exceto:
A) Materiais pedagógicos e escolares especiais.
B) Projetos arquitetônicos para acessibilidade.
C) Comunicação aumentativa e alternativa.
D) Recursos para cegos ou pessoas com baixa
visão.
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D) A noção da idade mental deve ser considerada
para
o
planejamento
de
intervenções
educacionais
com
alunos
deficientes
intelectuais.

Questão 39
De acordo com a história da Educação Especial e
Inclusiva, assinale a alternativa correta.
A) A
Educação
Especial
iniciou-se
no
século XVI, com algumas experiências de
médicos e pedagogos, cujo enfoque tutelar
e assistencial não se encontrava direcionado
para a reeducação de indivíduos até então
considerados ineducáveis.
B) A institucionalização da escolaridade obrigatória
ocorrida no século XIX e a incapacidade da
escola de responder pela aprendizagem de todos
os alunos pouco contribuiu para o processo
de segregação dos alunos com deficiência em
classes especiais.
C) O tratamento dado às pessoas deficientes,
a partir do século XVI, foi feito sob custódia,
com internações em asilos e manicômios.
Nessa época, os cuidados com as pessoas
consideradas desviantes tinham o objetivo de
proteger a sociedade das pessoas consideradas
anormais.
D) As escolas regulares passaram a aceitar as
matrículas de crianças ou adolescentes em
classes comuns ou especiais somente a partir
dos movimentos de inclusão, que pressupõem
a existência de serviços que vão dos mais
segregados aos menos segregados.
Questão 40
No ano de 2002, a Libras foi reconhecida como língua
no Brasil.
São contribuições desse reconhecimento legal, exceto:
A) Criação de uma língua de sinais universal.
B) Divulgação da língua de sinais.
C) Reconhecimento dos direitos sociais dos surdos.
D) Inclusão da Libras como disciplina curricular.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
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•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.

proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

Analista pedagógico
Código: 446

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos

Analista Pedagógico
Questão 21
Zabala e Arnau (2010) ressaltam que, para o ensino das
competências, existem condições gerais sobre como
devem ser as estratégias metodológicas, em vez de uma
metodologia própria.
Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando as
variáveis metodológicas mencionadas por esses autores
com as características de cada uma.
COLUNA I
1.

Sequências didáticas

2.

Relações interativas

3.

Organização social da aula

4.

Organização dos conteúdos

COLUNA II
(   ) Configura-se pela forma de estruturar os alunos
em aula e a dinâmica grupal determinada.  
(   ) Apresenta no enfoque globalizador a estruturação
das atividades de aprendizagem segundo a lógica
das matérias, partindo de uma situação próxima à
realidade do aluno.
(   ) Apresenta a forma de encadear e articular   as
diversas atividades no decorrer de uma unidade
didática.
(  ) Delega ao professor a função, entre outras,
de proporcionar canais de comunicação que
regulem os processos de negociação, de
participação e de construção.
Assinale a sequência correta.
A) 3 4 1 2
B) 2 1 3 4
C) 1 2 4 3
D) 4 3 2 1
Questão 22
São considerados mecanismos de construção
da autonomia da gestão escolar, apontados por
Lück (2006), exceto:
A) Órgãos colegiados.  

Questão 23
De acordo com as reflexões de Vasconcellos (2006)
sobre o projeto político-pedagógico – PPP, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O PPP é considerado o plano global da escola,
sendo um instrumento teórico-metodológico para
intervenção e transformação da realidade.   
(   ) Não há distinção clara entre o PPP e o regimento
escolar, uma vez que a elaboração de ambos
é de competência da escola e que abordam
o detalhamento administrativo e jurídico da
instituição.   
(   ) Sendo uma das partes do marco referencial,
o marco situacional expressa o ideal específico
da instituição, englobando as dimensões
pedagógica, comunitária e administrativa do
trabalho escolar.   
(   ) Cabe na realização do diagnóstico as seguintes
tarefas: conhecer a realidade, julgar a realidade e
localizar as necessidades.  
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) F V F V
C) F V V F
D) V F V F
Questão 24
O livro As cem linguagens da criança: a abordagem
de Reggio Emilia na educação da primeira infância
enfoca o sistema municipal de educação dessa cidade,
reconhecido como um dos melhores do mundo.
Sobre a abordagem de Reggio Emilia na educação da
primeira infância, não se pode afirmar que a(o)
A) desenvolvimento intelectual das crianças é
incentivado por meio do foco sistemático sobre
a representação simbólica.   
B) organização das salas de aula é feita para
dar apoio à aprendizagem por meio de uma
perspectiva fortemente cooperativa de solução
de problemas.  
C) pedagogista trabalha com os professores na
identificação de novos temas e de experiências
com o intuito do desenvolvimento profissional
contínuo e do treinamento em serviço.  
D) professor trabalha individualmente em cada sala
de aula e participa das reuniões semanais com
os membros da equipe da escola.  

B) Eleição de diretores.   
C) Mobilização coletiva.
D) Descentralização de recursos financeiros.   
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Questão 25

Questão 27

Luckesi (1994) afirma que o senso comum nos envolve,
nos priva da possibilidade de indagação em tudo,
até nas questões pedagógicas e educacionais.

Segundo Moura e Barbosa (2012, p. 22), “todo projeto é
um trabalho, mas nem todo trabalho é um projeto”.

Sobre o senso comum pedagógico, assinale a alternativa
incorreta.
A) A ação docente transformou-se em uma rotina
comum, sem que se questione se ela acarreta
ou não decisões contínuas, constantes e
precisas, com base no conhecimento adequado
das consequências do processo educativo na
sociedade.
B) Na relação professor–aluno, o professor
considera que o aluno deve ser passivo ou deve
ser ativo sempre, sem indagar o conteúdo com o
qual se esteja trabalhando.   
C) Em relação ao conteúdo a ser assimilado,
assume por verdade aquilo que é uma maneira
de interpretar a realidade ou a posição de que
não compensa ensinar conteúdo algum e deixar
que os alunos reflitam sobre o seu cotidiano.  
D) O planejamento demanda o estabelecimento
dos objetivos e, em seguida, a obtenção de
conteúdos para a sua operacionalização.  
Questão 26
Castro e Regattieri (2010, p. 13) ressaltam que
“na nossa sociedade, a responsabilidade pela educação
das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente,
sobre duas grandes agências socializadoras: a família e
a escola”.
Analise as seguintes afirmativas sobre a interação
escola–família.
I.

II.

Um dos aspectos a serem levados em conta na
operacionalização de programas, políticas ou
práticas de interação escola–família é a coleta
e organização das informações sobre alunos e
familiares.  
A política de interação deve estar alinhada com o
objetivo, entre outros, de assegurar aos alunos o
direito à educação de qualidade e protegê-los de
toda forma de negligência e discriminação.  

III. No tipo de abordagem com foco na inclusão
do aluno e do seu contexto, procura-se, como
uma das estratégias, a participação da rede de
proteção social para ajudar no encaminhamento
de problemas familiares dos alunos.  
Estão corretas as afirmativas
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Baseando-se nas ideias dos autores sobre projeto,
assinale a alternativa incorreta.
A) Um dos fatores do crescimento rápido das
atividades baseadas em projetos, na área
educacional, é a possibilidade de obtenção
de mudanças e inovações nas organizações
humanas com mais eficiência e segurança.  
B) Um
projeto
educacional
possui
como
características,
entre
outras,
produtos
previsíveis, tarefas muito detalhadas, processos
estáveis e planejamento fixo.   
C) Um projeto educacional tem como finalidade
a realização de ações direcionadas para a
formação humana, construção do conhecimento
e melhoria de processos educativos.   
D) Um projeto, ao assumir um porte muito grande,
pode ser nomeado de programa, e suas
ações podem ser consideradas como projetos
específicos e articulados.  
Questão 28
Para Hoffmann (2006), na concepção mediadora de
avaliação, a subjetividade intrínseca à elaboração e
correção de tarefas avaliativas é um componente a ser
trabalhado positivamente.
Considerando a questão da subjetividade nas tarefas
avaliativas, analise as afirmativas a seguir.
I.

Embora a objetividade e a subjetividade sejam
normalmente compreendidas referindo-se ao
modo de elaboração das questões de um teste,
é pela correção que as questões se retratam
como objetivas ou subjetivas.   

II.

No momento de formular uma questão,
o professor evidencia uma intenção pedagógica
e uma relação com o educando, o que pressupõe
obrigatoriamente objetividade.   

III. A subjetividade é considerada inerente à
interpretação da questão pelo educando,
pois há ocorrência de significados diferentes
dados aos termos utilizados, uma maior ou
menor compreensão em relação aos assuntos
selecionados, disposição para realizar a tarefa,
experiência do aluno com certos comandos dos
exercícios.  
Estão corretas as afirmativas

A) I e II, apenas.

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

C) II e III, apenas

D) I, II e III.

D) I, II e III.

Questão 29

Questão 31

De acordo com Karagiannis, Stainback e Stainback
(1999), como a educação é uma questão de direitos
humanos, as escolas devem alterar seu funcionamento
para a inclusão de todos os alunos.

Coll e Monereo (2010) defendem a ideia de que o impacto
das tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
na educação faz parte de um fenômeno muito mais
abrangente, que engloba o papel dessas tecnologias na
sociedade atual.

São benefícios do ensino inclusivo para os alunos, para
os professores e para a sociedade, apontados pelos
autores, exceto:
A) Desenvolvimento de atitudes positivas com
relação aos alunos com deficiências ao serem
propiciadas orientação e direção por parte dos
adultos em ambiente integrados.  
B) Oportunidade de planejar e conduzir a educação
pertencendo a uma equipe; este é considerado o
primeiro benefício para os professores.   
C) Preparação dos alunos com deficiências para
a vida na comunidade, independentemente do
tempo que passam em ambientes inclusivos.   
D) Respeito à igualdade e sua promoção como um
valor na sociedade, resultando na paz social e
na cooperação.  
Questão 30
Para Vasconcellos (2009), as reuniões pedagógicas são
concebidas como espaço de reflexão crítica, coletiva e
regular sobre a prática de sala de aula e da escola.
Tendo como referência as reflexões do autor sobre
a reunião pedagógica, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) É um momento de relatos de experiências,
em que cada um comenta sua prática, sem
necessidade de confronto das práticas com uma
fundamentação teórica e de sistematização.  
(   ) A sua estruturação deve ser condizente a um
desejo, a uma necessidade do grupo, evitando
ser mera formalidade.  
(   ) O registro sobre o que foi estudado ou refletido – as
conclusões e decisões realizadas, entre outros –,
é uma exigência para a garantia do vigor das
reuniões e a qualificação do trabalho coletivo.  
(   ) A forma de participação nessa reunião não deve
ser passiva, ou seja, implica ter o envolvimento
de cada um e de todos durante a sua realização.  
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) F V F V
C) F V V F
D) V F V F

Sobre o impacto das TIC na educação, sinalizado pelos
autores, assinale a alternativa incorreta.
A) As diferenças das TIC entre si, quanto às suas
possibilidades e limitações para representar a
informação, assim como quanto à transmissão
dessa informação, têm consequências do ponto
de vista educacional.  
B) Embora a informação, matéria-prima da
sociedade da informação, seja abundante e de
fácil acesso, não é garantia de que as pessoas
estejam mais e melhor informadas.            
C) Um dos novos cenários educacionais envolvendo
as TIC aponta para uma ampliação das salas
de aula e das escolas para outros espaços,
nos quais haverá a possibilidade de realizar,
com o apoio das TIC, atividades e práticas com
propósitos educacionais.             
D) Em relação ao papel de professores e alunos e
aos modos de interação que as TIC possibilitam,
observa-se o fortalecimento de um professor
como protagonista das trocas de informação
entre seus alunos e guardião do currículo.  
Questão 32
Dubet (2004) considera a definição do que seja uma
escola justa complexa, uma vez que há várias maneiras
de definir justiça.
São reflexões do autor sobre o que seja uma escola
justa, exceto:
A) A concepção puramente meritocrática da
justiça escolar enfrenta como uma de suas
dificuldades a de que há um peso muito grande
das desigualdades sociais nas desigualdades
escolares.      
B) O sistema justo, ou menos injusto, é o que
assegura aquisições e competências tidas como
elementares para os alunos menos bons e
menos favorecidos.  
C) Cabe a uma escola justa também se propor a
pensar sobre os efeitos das desigualdades
geradas pela escola sobre as desigualdades
sociais.
D) O modelo de igualdade de oportunidades
meritocrático prevê, para ser justo, uma oferta
escolar perfeitamente igual e objetiva, levando
em conta as desigualdades sociais dos alunos.  
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Questão 33

Questão 35

Freire (1996, p. 102) frisa que “ensinar é uma
especificidade humana” e, para isso, esse ato tem seus
saberes indispensáveis para a prática docente.

Para Ortega e Del Rey (2002), o combate e a prevenção
à violência na escola demandam estratégias educativas
que promovam melhoria da convivência na comunidade
escolar.

Sobre esses saberes, conforme as ideias do autor,
pode-se afirmar que a(o)
A) segurança para se exercer a autoridade docente
independe da sua competência profissional.
B) reinvenção do ser humano no processo de
aprendizagem de sua autonomia é fundamental
nas relações entre educador e educando, entre
autoridade e liberdades.
C) educação é considerada neutra, indiferente à
reprodução da ideologia dominante ou ao seu
desmascaramento.
D) saber escutar exige de quem realmente escuta
sua redução ao outro que fala.
Questão 34
De acordo com as contribuições da teoria
histórico-cultural para a educação, abordadas por
Carrara (2008), analise as seguintes afirmativas.
I.

Para a teoria histórico-cultural, uma tarefa
realizada por alguém provoca aprendizagem
quando esta se caracteriza como uma atividade,
ou seja, quando adquire sentido para quem a faz.  

II.

A teoria histórico-cultural considera que é
a aprendizagem que antecede, possibilita
e impulsiona o desenvolvimento, ou seja, o
desenvolvimento fica impossibilitado de acontecer
na ausência de situações que propiciem o
aprendizado.

III. Para que o ensino da criança de 0 a 6 anos
se desenvolva, é necessário o uso de jogo,
de observação direta e de diversos tipos
atividades plásticas.  
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Sobre essas estratégias educativas propostas pelas
autoras, assinale a alternativa incorreta.
A) O primeiro passo para a abordagem educacional
do clima de conflitos é a implementação de
projetos escolares de caráter global, com a
inclusão de várias linhas de intervenção e o
envolvimento dos agentes educacionais.  
B) A linha de ação preventiva procura a melhoria
do sistema geral de convivência por meio
de programas de gestão democrática da
convivência, trabalho em grupo cooperativo e
educação sentimental e moral.   
C) As pessoas devem ser tratadas afetivamente de
maneira positiva, respeitadas em seus direitos e
consideradas em suas emoções e sentimentos,
para que o sentido de moral e de justiça seja
adquirido e consolidado.  
D) A mediação escolar, intervenção pontual, é uma
das vias de trabalho na resolução de conflitos
a serviço de embates que não se resolvem
espontaneamente.
Questão 36
Acerca das diferentes formas de organizar os conteúdos
explicitadas por Zabala (1998), é correto afirmar:
A) A multidisciplinaridade é a interação entre duas
ou mais disciplinas, que pode ocorrer desde a
mera comunicação de ideias até a integração
mútua dos conceitos essenciais e da teoria do
conhecimento, da metodologia e dos dados de
pesquisa.
B) Para o enfoque globalizador, toda unidade de
intervenção deve proceder de uma situação
próxima à realidade do aluno, sendo instigante
para ele e que lhe apresente indagações às
quais precisa dar respostas.
C) Nos métodos globalizados, as matérias e sua
aprendizagem são consideradas a prioridade
fundamental do ensino, não levando em conta
as necessidades formativas gerais do aluno.
D) No método de projetos de Kilpatrick, o que
importa não são todas as habilidades individuais
e grupais que terão que ser promovidas para
se obter o objetivo estabelecido, mas, sim,
o tema de trabalho, o objeto a ser construído ou
a montagem a ser feita.
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Questão 37

Questão 39

Tardif (2002) defende a premissa de que o reconhecimento
social dos professores como sujeitos do conhecimento e
atores sociais se dará quando se reconhecerem como
pessoas competentes, como pares iguais que podem
aprender uns com os outros.

Mizukami (1986) assinala que o fenômeno educativo
apresenta tanto a dimensão humana quanto a técnica,
a cognitiva, a emocional, a sociopolítica e a cultural, em
suas múltiplas implicações e relações.

Com base nas ideias desse autor sobre os saberes
docentes e a formação profissional, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Considerando que um ou outro aspecto do fenômeno
educativo pode ser privilegiado numa determinada teoria
ou abordagem de ensino–aprendizagem, segundo essa
autora, assinale a alternativa incorreta.

(   ) Como
conhecimentos
importantes,
o conhecimento da matéria ensinada e o
pedagógico englobam todos os saberes dos
docentes no trabalho.

A) A educação, na abordagem tradicional,
é caracterizada como um produto, sem ênfase
no processo, baseando-se na transmissão de
ideias selecionadas e organizadas logicamente.  

(   ) Os saberes profissionais dos professores são
temporais no sentido, entre outros, de que
os primeiros anos de prática profissional são
decisivos para a estruturação dessa prática.  

B) A educação, na abordagem sociocultural, é tida
como um todo indissociável, considerando-se
como elementos essenciais o intelectual e o
moral, sendo ela condição formadora necessária
ao desenvolvimento natural do ser humano.  

(   ) Os saberes profissionais dos professores
possuem uma determinada unidade pragmática:
eles estão a serviço da ação, e é nela que
constituem seu significado e sua utilidade.  
(   ) A legitimidade dos saberes dos professores,
desenvolvidos e mobilizados por meio de
seu trabalho, é dada com frequência pelos
conhecimentos
teóricos
construídos
pela
pesquisa em ciências da educação, que são
ministrados nos cursos de formação para o
ensino.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) F V F V
C) F V V F
D) V F V F
Questão 38
Vasconcellos (2009) sinaliza que a efetivação da
ação supervisora nos processos de aprendizagem e a
produção de mudanças da prática pedagógica exigem
condições objetivas e subjetivas.
Para esse autor, não é considerada condição subjetiva
para a ação supervisora:
A) Melhoria das condições de trabalho.
B) Superação de formalismo.  
C) Visão de processo.
D) Criticidade.

C) A educação, na abordagem comportamentalista,
está estreitamente ligada com a transmissão
cultural, devendo transmitir tanto conhecimentos
quanto
comportamentos
éticos,
práticas
sociais e habilidades tidas como básicas para
manipulação e controle do mundo / ambiente.   
D) A educação, na abordagem humanista,
assumindo um significado amplo, tem como
objetivo uma aprendizagem que englobe
conceitos e experiências, tendo como propósito
um processo de aprendizagem pessoal.  
Questão 40
Na modalidade de avaliação externa, o Sistema Mineiro
de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) é
constituído pelo Programa de Avaliação da alfabetização
(Proalfa) e pelo Programa de Avaliação da Rede Pública
da Educação Básica.
Acerca dessas avaliações externas do Simave, é correto
afirmar:
A) As avaliações do Proeb têm aplicação bianual,
em anos pares, para os estudantes do 5º e 9º
anos Ensino Fundamental e para os do 3º ano
do Ensino Médio.  
B) A Matriz de Referência refere-se aos objetivos
do ensino e da aprendizagem, aos conteúdos
e às habilidades a serem desenvolvidas, às
metodologias e aos processos de avaliação a
serem utilizados.  
C) O padrão de desempenho considerado
intermediário demonstra nível de desempenho
básico, sendo caracterizado por um processo
inicial de desenvolvimento das competências e
habilidades equivalentes à etapa de escolaridade
e área do conhecimento avaliados.  
D) O Proalfa e o Proeb, em sua totalidade, devem
ser vistos como uma medida de proficiência
escolar alcançada pelos estudantes, servindo de
parâmetro na comparação do desempenho da
escola em relação ao estado e ao município.  
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
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•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.

proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

15

TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

CONCURSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

inspetor escolar
Código: 447

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e Redação.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e a Folha de Redação:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando.” Nelson Mandela

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no subitem 9.4.11 do
Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep,
agenda eletrônica, lápis, borracha, corretivo, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de
qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, fazer uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a
organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período
de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas
estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva e de redação, quando houver. Não haverá substituição
da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Folha de Redação devido a erro do candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova. As instruções constantes neste Caderno,
e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e na Folha de Redação, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a
realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de resposta, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Legislação, 20 (vinte) questões
de Conhecimentos Específicos e Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberão quaisquer reclamações ou
recursos posteriores.

Língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
O sintomático desprezo pela ciência
Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: “As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade. Informações divulgadas
recentemente pela Organização Meteorológica Mundial,
pelo Banco Mundial e pela Agência Internacional de
Energia mostram sua evolução implacável”. Meses antes,
um discurso proferido em Riad por Christine Lagarde,
diretora do Fundo Monetário Internacional, exibia um teor
similar: “Se não fizermos nada a respeito das mudanças
climáticas, seremos tostados, assados e grelhados num
horizonte de tempo de 50 anos”. Ambas as advertências
reconhecem a extrema gravidade de nossa situação, a
respeito da qual o Painel Intergovernamental sobre as
Mudanças Climáticas (IPCC) é categórico: “O aquecimento
do sistema climático é inequívoco. A influência humana
sobre o sistema climático é clara. Limitar a mudança
climática requer reduções substanciais e contínuas de
emissões de gases de efeito estufa” (2007).
[...]
Malgrado esse acúmulo de saber e essa virtual
unanimidade, a ciência do clima pode estar equivocada?
Em princípio, sim. Ciência não é dogma, é diminuição
da incerteza. Contestar um consenso científico, mesmo
o mais sólido, não pode ser objeto de anátema. Mas
quem o põe em dúvida deve apresentar argumentos
convergentes e convincentes em sentido contrário.
Na ausência destes, contestação torna-se simples
denegação irracional, enfraquece o poder persuasivo
da evidência, milita em favor da perda da autoridade da
ciência na formação de uma visão minimamente racional
do mundo e turbina a virulência das redes sociais, dos
“fatos alternativos”, da pós-verdade, do fanatismo
religioso e das crenças mais estapafúrdias e até há pouco
inimagináveis. O negacionismo climático é apenas mais
uma dessas crenças [...], e seu repertório esgrime as
mesmas surradas inverdades, mil vezes refutadas: os
cientistas estão divididos sobre a ciência do clima, os
modelos climáticos são falhos, maiores concentrações
atmosféricas de CO2 são efeito e não causa do
aquecimento global e são benéficas para a fotossíntese, o
próximo mínimo solar anulará o aquecimento global, não
se deve temer esse aquecimento, mas a recaída numa
nova glaciação etc. Esse palavreado resulta de esforços
deliberados de denegação das evidências. Diretamente
ou através, por exemplo, da Donors Trust e da Donors
Capital Fund, as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação sobre as
mudanças climáticas.
[...]

Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade. Ela se
encontra, a meu ver, numa mutação histórica fundamental
do teor do discurso científico. Das revoluções científicas
do século XVII a meados do século XX, a ciência galgou
posição de hegemonia, destronando discursos de outra
natureza, como o religioso e o artístico, porque foi capaz
de oferecer às sociedades vitoriosas mais energia,
mais mobilidade, mais bens em geral, mais capacidade
de sobrevivência, em suma, mais segurança. Seus
benefícios eram indiscutíveis e apenas confirmavam suas
promessas, que pareciam ilimitadas. A partir de 1962, se
quisermos uma data, o livro de Rachel Carson, “Primavera
Silenciosa” punha a nu pela primeira vez o lado sombrio
dessas conquistas da ciência: agrotóxicos como o DDT
aumentavam, de fato, a produtividade agrícola, mas ao
preço de danos tremendos à saúde e à biodiversidade.
Essa primeira dissonância tornou-se muito maior nos
anos 1980, quando o aquecimento global resultante das
emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis
– justamente esses combustíveis aos quais devíamos o
essencial de nosso progresso – tornou-se pela primeira
vez inequívoco. A ciência começa, então, a mudar seu
discurso. Ela passa a anunciar que havíamos passado
da idade das promessas à idade das escolhas, de modo
a evitar a idade das consequências. [...] Uma brecha
começava a se abrir na imagem social da ciência.
Enquanto os cientistas diziam o que queríamos ouvir, tudo
era defesa e apologia da ciência. A partir do momento em
que seu discurso converteu-se em alertas e advertências
sobre os riscos crescentes a que começávamos a nos
expor, esse entusiasmo arrefeceu.
[...]
Em nosso século, esse novo mal-estar na civilização
não cessou de crescer. Ele toma hoje a forma de uma
espécie de divisão esquizofrênica da autoimagem de uma
sociedade moldada pela ciência. Quando entramos num
avião, atravessamos uma ponte ou tomamos um remédio,
somos gratos às tentativas da ciência de compreender o
mundo e traduzi-lo em tecnologia. Mas quando dessa
mesma ciência vem o aviso que é preciso mudar o modo
de funcionamento de nossa economia, conter nossa
voracidade, diminuir o consumo de carne, restaurar as
florestas e redefinir nossa relação com a natureza, sob
pena de nos precipitarmos num colapso de insondáveis
proporções, a gratidão cede lugar à indiferença, ao
descrédito e mesmo à hostilidade.
[...]
Disponível em: <https://adunicamp.org.br/artigo-o-sintomaticodesprezo-pela-ciencia/>. Acesso em: 2 ago. 2019.

Questão 1
Releia este trecho.
“Malgrado alguma tangência ideológica entre certa
esquerda e a extrema-direita, o negacionismo climático
e a negação da ciência em geral são fundamentalmente
uma bandeira da extrema-direita e é preciso pôr em
evidência uma razão maior dessa estreita afinidade.”
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem
prejuízo de sentido, por:
A) Por causa de
B) À medida que
C) Uma vez que
D) Apesar de
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Questão 2

Questão 4

Uma das ideias que o texto em questão aborda é o
declínio da apreciação da ciência ao longo do tempo.

Releia este trecho.

Assinale a alternativa que resume corretamente esse
processo.
A) A ciência foi tomada como verdade incontestável
quando de sua implantação na sociedade,
à época da Revolução Industrial. Porém, com a
evolução do pensamento crítico, começou a ser
contestada.
B) O pensamento científico, a partir do século XVII,
teve muita aderência entre a sociedade; porém,
quando começou a esbarrar ideologicamente
nos discursos religiosos e artísticos, viu seu
prestígio entrar em declínio.
C) Enquanto provia progresso e benefícios à
sociedade, o discurso científico foi defendido.
Porém, passou a ser questionado quando
começou a alarmar a sociedade sobre os riscos
do modo de funcionamento dela.
D) As grandes corporações trabalham atualmente
para restabelecer a confiança e o prestígio
no discurso científico, o qual começou a
ser desacreditado a partir da publicação da
obra Primavera silenciosa, que questiona os
benefícios da ciência.
Questão 3
Releia este trecho.
“Em março de 2018, António Guterres, secretário-geral
da ONU, declarou: ‘As manchetes são naturalmente
dominadas pela escalada das tensões, de conflitos ou
de eventos políticos de alto nível, mas a verdade é que
as mudanças climáticas permanecem a mais sistêmica
ameaça à humanidade.’”
Quanto
à
estratégia
argumentativa
utilizada
nesse trecho, é correto afirmar que se trata de
argumentação por
A) exemplificação: a fala do autor citado é tomada
como exemplo de argumentação semelhante à
expressa no texto.
B) autoridade: é utilizada a fala de um especialista
na área discutida – António Guterres – com a
intenção de reiterar e fundamentar a opinião
expressa pelo texto.
C) causa e consequência: a lógica do texto é
construída por meio do encadeamento entre
uma causa e uma consequência, referentes ao
assunto de discussão.
D) provas concretas: é utilizada uma prova
comprovável extraída da realidade, no sentido
de sustentar a argumentação do texto.

“Ciência não é dogma, é diminuição da incerteza.”
Considerando o trecho e o contexto no qual se insere,
é correto afirmar que a ideia que ele expressa também
se encontra em:
A) “Contestar um consenso científico, mesmo o
mais sólido, não pode ser objeto de anátema.”
B) “O negacionismo climático é apenas mais uma
dessas crenças [...], e seu repertório esgrime
as mesmas surradas inverdades, mil vezes
refutadas.”
C) “Na ausência destes [argumentos convincentes],
contestação torna-se simples denegação
irracional [...]”
D) “[...] as corporações injetam milhões de dólares
em lobbies disseminadores de desinformação
sobre as mudanças climáticas.”
Questão 5
A respeito da argumentação observada no texto sobre a
contestação da ciência do clima, analise as afirmativas
a seguir.
I.

O autor não acredita na possibilidade de se
contestar as notícias alarmantes sobre o tema.

II.

A ideia de que “não se deve temer esse
aquecimento, mas a recaída numa nova glaciação”
é tomada pelo texto como uma contestação válida
contra o alarmismo do aquecimento global.

III. Segundo o texto, existe uma motivação financeira
impulsionando a desinformação a respeito dos
avisos feitos pela ciência do clima.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 6
Analise o trecho a seguir.
“Não por acaso, o novo conhecimento deixou o mundo
perplexo e foi aplicado na investigação genética dos mais
diversos casos: verificação de paternidade, de outros
graus de parentesco, identificação de fósseis e até o
estudo de predisposição genética a algumas doenças.”
Disponível em: <https://tinyurl.com/y2c3ot4f>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

A respeito do uso dos dois-pontos, é correto afirmar que,
nesse trecho, eles marcam uma
A) enumeração explicativa.
B) síntese do que foi enunciado.
C) citação de autoria diversa.
D) consequência do que foi enunciado.
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7 e 8.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/calvin-e-haroldo/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 7
A tirinha em questão é a última da série Calvin e Haroldo, de autoria de Bill Watterson, publicada dia 31 de dezembro de
1995.
A respeito de seus possíveis significados, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os elementos paratextuais dessa tirinha, como a data de sua publicação no último dia do ano e o fato de ser a
última tirinha publicada com esses personagens, fornecem ao leitor mais possibilidades interpretativas.

II.

Há um paralelo entre a ideia de neve e a ideia de possibilidade de recomeço, o que ressignifica a ideia de fim,
presente no contexto de lançamento da tirinha.

III. Quando afirma, no terceiro quadrinho, que um dia coberto pela neve é como ter “uma grande folha branca de papel
para desenhar”, o tigre utiliza os códigos comunicativos da tirinha para se referir a ela mesma.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II e III.
Questão 8
No quarto quadrinho, o garoto diz para o tigre: “É um mundo mágico, Haroldo, velho camarada...”.
Os termos destacados (“Haroldo” e “velho camarada”) classificam-se, respectiva e corretamente, como
A) pronome e adjetivo.
B) vocativo e aposto.
C) aposto e adjunto adnominal.
D) pronome e vocativo.
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INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 9 a 10.
TEXTO I
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas  
Ao quente arfar das virações marinhas,  
Veleiro brigue corre à flor dos mares,  
Como roçam na vaga as andorinhas...
Donde vem? onde vai?  Das naus errantes  
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?  
Neste saara os corcéis o pó levantam,   
Galopam, voam, mas não deixam traço.
[...]
Negras mulheres, suspendendo às tetas   
Magras crianças, cujas bocas pretas   
Rega o sangue das mães:   
Outras moças, mas nuas e espantadas,   
No turbilhão de espectros arrastadas,  
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente   
Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala,   
Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,   
A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  
Um de raiva delira, outro enlouquece,   
Outro, que martírios embrutece,  
Cantando, geme e ri!
No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  
Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!...”
(Navio Negreiro – Castro Alves – 1880).
Disponível em: <http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://
biblio.com.br/conteudo/CastroAlves/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

TEXTO II
Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço
Onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço
Nesse imenso rio negro de piche e asfalto
Cristo observa tudo calado de braços abertos lá do alto
Onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro
Dos poetas em barracos sem forro, que clamam por
socorro
Homens de pele escura, sem sobrenome importante
Filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante
O mar separa o Brasil da África
Um rio separa as periferias das mansões de magnatas
Uniformes diferenciam funcionários de patrões
A cor denuncia vítimas antigas de explorações
Trazidos em porões e navios negreiros
Tratados como animais, vendidos a fazendeiros
Vivendo em cativeiros
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Negociados como mercadoria
Enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia
Deixou pra trás dialetos e crença
Caçados, mortos e açoitados quem tentou resistência
Tratados como gado, sem direito à educação
Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua
religião
[...]
(Navio Negreiro – Slim Rimografia – 2011). Disponível em:
<https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/>.
Acesso em: 5 ago. 2019.

Questão 9
A respeito da relação que os dois textos estabelecem
entre si, analise as afirmativas a seguir.
I.

Apesar de se tratar de textos de gêneros textuais
distintos (poesia e letra de música), ambos os
abordam o processo de escravidão no Brasil.

II.

A repetição do primeiro verso e o uso do mesmo
título do texto I, feitos pelo texto II, contribuem
para a construção do significado do texto II.

III. No texto I, observa-se o uso de aspectos
estéticos da linguagem, trabalhada de forma
poética por Castro Alvos. Essa característica não
está presente no texto II.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
Questão 10
O texto de Slim realiza uma intertextualidade com o texto
de Castro Alves.
Sobre esse diálogo, é incorreto afirmar:
A) Observa-se que o texto II objetiva recontar a
narrativa contada pelo texto I, realizando uma
paráfrase, traduzindo, porém, a linguagem de
Castro Alves para uma linguagem contemporânea
e urbana, típica do rap.
B) O texto de Slim reformula, à luz da
contemporaneidade, as imagens de Castro
Alves. Dessa maneira, o mar do navio negreiro
transforma-se no mar de asfalto e piche, e as
consequências da escravidão na atualidade são
abordadas.
C) Em “O mar separa o Brasil da África / Um rio
separa as periferias das mansões de magnatas”,
no texto II, está presente a ideia de continuidade
temporal e de perpetuação do processo de
escravidão, sintetizadas nas imagens de
separação causada pelo mar, no passado, e pelo
rio, no presente.
D) Os versos “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! /
Fazei-os mais dançar!...”, de Castro Alves,
encontram correspondência nos versos “Trazidos
em porões e navios negreiros / Tratados como
animais”, do texto II.

legislação
Questão 11

Questão 14
Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos do
município de Uberlândia previstos na Lei Complementar
Municipal nº 40/1992, assinale a alternativa incorreta.

Baseando-se no que que dispõe a Constituição da
República de 1988, a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia trata da organização dos poderes municipais.

A) O vencimento dos cargos públicos é irredutível,
porém a remuneração observará o disposto na
Constituição Federal.

Tendo em vista o Poder Legislativo municipal, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido
das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, previstas em lei.

(   ) Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
prefeito, dispor sobre a aquisição onerosa ou
alienação de bens imóveis do município.
(   ) O subsídio dos vereadores será revisado
anualmente, observando-se a mesma data e
índice do subsídio dos deputados estaduais.
(   ) Poderá o vereador, desde a sua eleição até o
fim de sua legislatura, ser titular de mais de um
cargo ou mandato público eletivo, desde que
compatíveis entre si.
(   ) Perderá o mandato o vereador investido na função
de secretário ou procurador municipal, recebendo
a remuneração da nova função assumida.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) V V F F
C) F F V F

C) O servidor que for exonerado do serviço público
municipal perderá o direito ao recebimento do
saldo proporcional aos dias trabalhados no mês,
até o dia de seu desligamento.
D) Mediante autorização do servidor, poderá ser
efetuado desconto em sua remuneração a
favor de qualquer pessoa física ou jurídica, por
intermédio de regulamento.
Questão 15
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento normativo que se aplica à
educação escolar e que está orientada por princípios
éticos, políticos e estéticos, analise as afirmativas a
seguir.
I.

A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica.

II.

A BNCC integra a política nacional da Educação
Básica sendo referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das
redes escolares e das propostas pedagógicas
das instituições escolares.

D) F V V V
Questão 12
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Uberlândia, é de competência do município
A) criar, organizar e suprimir distritos, mediante
autorização prévia das esferas estadual e
federal.  
B) elaborar o plano diretor de desenvolvimento
integrado.
C) manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do estado, programas de educação
do ensino médio e superior.
D) legislar privativamente sobre proteção à infância,
à juventude, à gestante e ao idoso.
Questão 13
A Lei Complementar nº 40/1992 do município de
Uberlândia estabelece critérios para a contagem do
tempo de serviço público municipal local.
Será(ão) contado(s) apenas para efeito de aposentadoria
e disponibilidade

III. A BNCC está ancorada em dois fundamentos
pedagógicos, quais sejam, o foco no
desenvolvimento de competências e o
compromisso com a educação integral.
IV. A BNCC está estruturada em dez componentes
curriculares que se distribuem, em cada etapa da
Educação Básica, em competências específicas
de área que, por sua vez, se subdividem em
competências gerais.
A BNCC prevê o que se afirma em
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

A) o tempo de serviço em atividade privada,
vinculada a Previdência Social.
B) os afastamentos em virtude de férias.
C) a participação em júri ou outros serviços
obrigatórios por lei.  
D) a licença para tratamento da própria saúde.
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Questão 16

Questão 18

Segundo o que prevê o Art. 54 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
define, no Título IV, a organização da educação nacional.

A) Atendimento em creche e pré-escola às crianças
de um a três anos de idade.

A) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de prover meios para a
recuperação dos alunos de menor rendimento.

B) Acesso à escola pública e gratuita mesmo que
distante de sua residência.
C) Oferta de ensino noturno regular especificamente
na Educação de Jovens e Adultos.
D) Atendimento no Ensino Fundamental, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
Questão 17
Segundo o que dispõe o Art. 13 da Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o
currículo “[...] configura-se como o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem intensamente
para a construção de identidades socioculturais dos
educandos.” (BRASIL, 2010).   
A organização do percurso formativo, segundo essa
perspectiva, não deve assegurar:
A) Escolha de abordagem didático-pedagógica
disciplinar,
pluridisciplinar,
interdisciplinar
ou transdisciplinar pela escola que oriente o
projeto político-pedagógico e resulte de pacto
estabelecido entre os profissionais da escola,
conselhos escolares e comunidade.
B) Compreensão da matriz curricular como conjunto
de conhecimentos consolidados que refletem
a realidade como algo estável e que devem
ser transmitidos, em cada disciplina, às futuras
gerações.
C) Estímulo à criação de métodos didáticopedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos
de informação e comunicação que visem
a superar a distância entre estudantes que
aprendem a receber informação com rapidez
utilizando a linguagem digital e professores que
dela ainda não se apropriaram.
D) Constituição de rede de aprendizagem,
entendida como um conjunto de ações didáticopedagógicas, com foco na aprendizagem e no
gosto de aprender.

Acerca dessa organização, é correto afirmar:

B) Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o
Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio a todos que o demandarem.
C) Os estados incumbir-se-ão de estabelecer
competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos.
D) A União terá a incumbência de assumir o
transporte escolar dos alunos da rede pública.
Questão 19
Analise os itens a seguir.
I.

Atendimento
educacional
especializado,
realizado no mesmo turno da classe comum, em
substituição à escolarização que se processa na
sala de aula.

II.

Transversalidade da educação especial desde a
Educação Infantil até a Educação Superior.

III. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação e informação.
IV. Continuidade da escolarização nos níveis mais
elevados do ensino quando amparada em
diagnósticos emitidos após avaliações médicas e
aplicação de testes psicométricos.
São garantias previstas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 20
De acordo com a Lei Complementar nº 40, de 6 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Uberlândia, suas
Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal,
são deveres do servidor, exceto:
A) Tratar com urbanidade as pessoas.
B) Sugerir providências tendentes à melhoria dos
serviços.
C) Cumprir as ordens superiores, independentemente
de sua legalidade.
D) Levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo.
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Conhecimentos específicos
Inspetor Escolar
Questão 21
Considerando que o inspetor escolar trabalha
diretamente com a legislação educacional e executa
atividades relacionadas à gestão e à organização
pedagógica e administrativa das instituições escolares,
assinale a alternativa que contém apenas atribuições
inerentes às funções desse profissional da educação.
A) Coordenar a elaboração coletiva do Projeto
Político Pedagógico da unidade escolar e
acompanhar diariamente o processo didáticopedagógico desenvolvido no âmbito escolar.
B) Exercer a intermediação entre as escolas e
o sistema gestor e orientar o corpo docente
no desenvolvimento de suas potencialidades
profissionais,
assessorando-o,
técnica
e
pedagogicamente, na rotina diária do trabalho
pedagógico.
C) Exercer o controle externo das escolas,
tanto na dimensão pedagógica como na
administrativa e financeira, e orientar a escola na
elaboração e atualização do regimento escolar,
quadro curricular e calendário escolar,
resguardando as normas legais vigentes,
acompanhando o seu cumprimento.
D) Zelar pela coerência da política educacional
com as necessidades do processo de ensinoaprendizagem dentro da escola e auxiliar o
processo de elaboração dos planos de trabalho
do professor, promovendo a melhor utilização de
todos os espaços físicos da instituição.
Questão 22
O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado pela
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece metas
que devem ser cumpridas no prazo de vigência do Plano,
desde que não haja prazo inferior definido.
São metas expressas no PNE, exceto:
A) Ampliar a oferta de Educação Infantil em creches
de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças
de até 3 anos de idade até o final da vigência
do PNE.
B) Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na
pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade.
C) Universalizar, para a população de 4 a 10 anos
de idade, com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à Educação Básica e ao
atendimento educacional especializado no turno
em que o estudante está matriculado.
D) Oferecer educação em tempo integral em,
no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma
a atender, pelo menos, 25% dos alunos da
Educação Básica.

Questão 23
De acordo com o Art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, “todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade [...]”. (BRASIL, 1988)
Nesse contexto, analise os direitos e garantias a seguir.
I.

É livre a expressão da atividade intelectual,
artística,
científica
e
de
comunicação,
independentemente de censura ou licença.

II.

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado.

III. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
IV. A prática do racismo constitui crime inafiançável
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei.
São direitos e garantias expressos na Constituição da
República Federativa do Brasil
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
Questão 24
As leis nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, e nº 11.645,
de 10 de março de 2008, que alteraram a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo
a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena,
determinam que
A) a disciplina de História e Cultura AfroBrasileira e Indígena torna-se obrigatória nos
estabelecimentos públicos de Educação Infantil
e de Ensino Fundamental, Médio e Superior.
B) O conteúdo programático incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam
a formação da população brasileira, a partir
desses dois grupos étnicos, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil.
C) Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros,
considerando suas contribuições para a
formação da sociedade nacional, serão inseridos
especificamente nas áreas de Educação Artística
e Literatura.
D) O calendário escolar incluirá o dia 13 de maio
como Dia Nacional da Consciência Negra.
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Questão 25

Questão 28

São objetivos da Política Nacional de Avaliação e
Exames da Educação Básica, regulamentada pelo
Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018, exceto:

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de
dezembro de 2009, analise as seguintes diretrizes.

A) Classificar as instituições de ensino, tendo como
referência os resultados do IDEB.

I.

O currículo da Educação Infantil deve ser
concebido como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico.

II.

As propostas pedagógicas da Educação Infantil
deverão considerar que a criança, centro do
planejamento curricular, é sujeito histórico e de
direitos.

B) Diagnosticar as condições de oferta da Educação
Básica.
C) Fomentar a inclusão educacional de jovens e
adultos.
D) Aferir as competências e as habilidades dos
estudantes.
Questão 26
A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001,
que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, prevê que
A) a educação especial é formada por um conjunto
de recursos e serviços educacionais especiais,
ofertados em classes especiais, nas quais o
professor desenvolva o currículo mediante
adaptações.
B) incluem-se,
entre
os
educandos
com
necessidades educacionais especiais, os
que apresentam dificuldades acentuadas de
aprendizagem não vinculadas a uma causa
orgânica específica.
C) são considerados professores especializados
em educação especial aqueles que comprovem
que foram incluídos conteúdos sobre educação
especial em sua formação de nível médio ou
superior.
D) o atendimento educacional especializado
dos alunos que apresentem necessidades
educacionais especiais terá início nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
Questão 27
A Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009,
definiu tecnicamente vários termos aplicados nas
diretrizes operacionais do atendimento educacional
especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial.
Assinale a definição que não atende plenamente ao
especificado nessas diretrizes.
A) Alunos com deficiência: aqueles que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física,
intelectual, mental ou sensorial.
B) Alunos
com
transtornos
globais
do
desenvolvimento: aqueles que apresentam
um quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor, comprometimento nas relações
sociais, na comunicação ou estereotipias motoras.
C) Plano do AEE: documento no qual consta a
identificação das necessidades educacionais
específicas dos alunos, com a definição dos
recursos necessários e das atividades a serem
desenvolvidas.
D) Recursos de acessibilidade na educação:
aqueles que asseguram condições físicas de
mobilidade aos alunos com deficiências motoras.
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III. A frequência na Educação Infantil é pré-requisito
e condiciona a matrícula no Ensino Fundamental.
IV. As propostas pedagógicas das instituições de
Educação Infantil deverão assegurar a educação
em sua integralidade, entendendo o cuidado
como responsabilidade das famílias e o processo
de ensino-aprendizagem como atribuição da
escola.
São diretrizes curriculares nacionais a serem observadas
na organização de propostas pedagógicas na Educação
Infantil
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 29
De acordo com o Art. 32 da Resolução CNE/CEB nº 7,
de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de
9 (nove) anos, é incorreto afirmar que a avaliação dos
alunos a ser realizada pelos professores e pela escola
deve
A) ser redimensionadora da prática pedagógica.
B) assumir um caráter processual, formativo e
participativo.
C) priorizar a utilização de instrumentos
procedimentos objetivos e padronizados.

e

D) fazer prevalecerem os resultados ao longo do
período sobre os de eventuais provas finais.

Questão 30
Tendo em vista que, legitimada pelo pacto interfederativo,
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) depende
do adequado funcionamento do regime de colaboração
para alcançar seus objetivos, analise as seguintes
afirmativas.
I.

II.

Uma das tarefas de responsabilidade direta
da União é a revisão das formações inicial e
continuada dos professores para alinhá-las à
BNCC.
O monitoramento da implementação da BNCC é
tarefa do Ministério da Educação em colaboração
com os organismos nacionais da área: CNE,
Consed e Undime.

(   ) Considerando
que
a
função
docente
centra-se fundamentalmente no ensino de
conteúdos mediados didaticamente, aspectos
psicoemocionais da aprendizagem, tais como
motivação, vínculos afetivos com a escola e
relações interpessoais com a família, devem ser
trabalhados com os educandos especificamente
pelo orientador educacional.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V V F
C) V F F V
D) F V F V

III. A implementação da BNCC é prerrogativa dos
sistemas e das redes de ensino.

Questão 32

IV. As redes de ensino e escolas particulares têm
diante de si a tarefa de construir currículos,
com base nas aprendizagens essenciais
estabelecidas na BNCC.

Integram a Política Nacional de Avaliação e Exames
da Educação Básica segundo o que dispõe o Art. 4º do
Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018, exceto:

Esse regime de colaboração prevê o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II, III e IV.
Questão 31

A) Sistema de Avaliação da Educação Básica –
SAEB.
B) Programa Internacional
Estudantes – PISA.

de

Avaliação

de

C) Exame
Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
D) Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
Questão 33

Considerando as ideias defendidas por Lück (2013)
no livro dedicado a refletir sobre a ação integrada
entre a administração, a supervisão e a orientação
educacional, assinale com V as afirmativas verdadeiras
e com F as falsas.

Na perspectiva da gestão escolar como mediação para a
realização de fins educativos, no livro Gestão democrática
da escola pública (2016), Paro defende que o(a)

(   ) A equipe técnico-administrativa tem como função
precípua coordenar e orientar todos os esforços,
no sentido de que a escola, considerada como
um sistema, produza os melhores resultados
possíveis em relação ao atendimento às
necessidades dos educandos e à promoção do
seu desenvolvimento.

B) problema da escola pública no Brasil é o da
administração de recursos, e não o da falta de
recursos.

(   ) Na divisão de tarefas, o recomendável é que
o diretor dedique-se, sobretudo, à gestão
administrativa dos recursos materiais, financeiros
e de pessoal, enquanto a liderança e a inspiração
pedagógicas sejam assumidas pelo supervisor
escolar.

A) projeto de democratização das relações no
interior da escola é uma utopia no sentido de ser
uma realidade irrealizável.

C) construção de uma escola transformadora
requer a participação efetiva das camadas
trabalhadoras nos destinos da educação escolar.
D) diretor, como autoridade última no interior da
escola, detém a autonomia e o poder para
transformar a escola na direção dos interesses
da qualidade da educação.

(   ) Um dos fatores mais decisivos no processo
educativo é o professor. Suas atitudes, práticas
e desempenhos influem na imagem que os
educandos formam da escola, na imagem de si
mesmos e na qualidade da aprendizagem.
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Questão 34

Questão 37

No livro Educação escolar: políticas, estrutura e
organização, Libâneo, Oliveira e Toschi (2018) fazem
menção a uma das formas de organização e de gestão
dos processos na escola que se baseia na relação
orgânica entre a direção e a participação dos membros
da equipe. Além disso, acentuam a importância da busca
de objetivos comuns assumidos por todos e defendem
uma forma coletiva de tomada de decisões.

O Plano Municipal de Educação do Município de
Uberlândia para o Decênio 2015 / 2025, aprovado pela
Lei nº 12.209, de 26 de junho de 2015, não prevê que o
município

Essa forma de organização é denominada
A)
B)
C)
D)

democrático-participativa.
técnico-científica.
funcional.
autogestionária.

Questão 35
Segundo Saviani (2018), podem-se classificar as teorias
educacionais em dois grupos. No primeiro grupo, ao
qual denominou teorias não críticas, a educação é
compreendida como autônoma e um instrumento de
discriminação social.  No segundo grupo, estão alocadas
as teorias crítico-reprodutivistas que, ao remeter a
educação a seus determinantes sociais, entendem ser
ela fator de equalização social, não obstante afirmarem
que a sua função básica é a reprodução da sociedade.
No livro Escola e democracia, são classificadas por esse
autor como teorias não críticas, exceto:
A)
B)
C)
D)

Pedagogia Tradicional.
Pedagogia Nova.
Pedagogia Tecnicista.
Pedagogia da Escola como Aparelho Ideológico
do Estado.

Questão 36
No livro Projeto político-pedagógico da escola: uma
construção possível, organizado por Veiga (2004),
busca-se refletir sobre a construção do projeto políticopedagógico como um processo coletivo, que estimula a
pensar na organização do trabalho pedagógico, tendo
como centralidade a aprendizagem do aluno.
Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta
uma perspectiva defendida nesse livro.
A) A elaboração coletiva do projeto políticopedagógico implica reconhecer a escola como
espaço público fundado na reflexão coletiva,
no debate e no diálogo.
B) O projeto pedagógico é, também, político
na medida em que, ao elaborá-lo, a escola
determina as finalidades e a intencionalidade de
sua ação educativa.
C) Acompanhar o projeto político-pedagógico é
avaliar os resultados da organização do trabalho
pedagógico da escola oferecendo subsídios para
avançar em suas finalidades e intencionalidades.
D) O projeto político-pedagógico é, antes de
tudo, um documento que contém planos de
ensino e planos de gestão que necessitam ser
encaminhados às autoridades educacionais
e arquivados pela instituição escolar como
instrumento legitimador de sua missão e valores.
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A) realize, pelo menos, dois congressos municipais
de educação até o final do decênio, articulados
e coordenados pelo Conselho Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Educação e
Fórum Municipal de Educação.
B) produza, no máximo a cada dois anos, seus
próprios relatórios de avaliação da qualidade da
Educação Básica e de orientação das políticas
públicas contendo indicadores de rendimento
escolar, de avaliação institucional e de qualidade
social da educação.
C) determine que a Secretaria Municipal de
Educação seja a instância responsável pelo
monitoramento contínuo e pelas avaliações
periódicas da execução do Plano Municipal de
Educação.
D) atue com o estado e a União, em regime de
colaboração, visando ao alcance das diretrizes
e metas e à implementação das estratégias
definidas no Plano Municipal de Educação.
Questão 38
O Art. 9º da Lei nº 11. 967, de 29 de setembro de 2014,
que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores
do Quadro da Educação da Rede Pública Municipal de
Ensino de Uberlândia, prevê que o desenvolvimento
do servidor público municipal na carreira dar-se-á
exclusivamente por progressão, que poderá ocorrer nas
seguintes modalidades:
A) Progressão funcional, progressão por qualificação,
progressão por mérito profissional e progressão
por reconhecimento de notório saber.
B) Progressão por qualificação, progressão por
mérito profissional e progressão por capacitação
profissional.
C) Progressão por tempo de serviço, progressão
por capacitação profissional e progressão por
reconhecimento de notório saber.
D) Progressão funcional, progressão por resultados
e progressão por capacitação profissional.

Questão 39
A Rede Pública Municipal pelo Direito de Ensinar e de
Aprender no Município de Uberlândia, instituída pela
Lei nº 11.444, de 24 de julho de 2013, tem como atribuição
promover ações de diagnóstico e análise, intervenção
educativa, sensibilização, organização de informações e
criação de ambiência educativa.
São ações de intervenção educativa as que visam a
A) participação na elaboração, implantação e
avaliação de programas e projetos para melhoria
do fluxo e do rendimento escolar.
B) fomentar a construção de banco de dados para
subsidiar a elaboração de políticas públicas
educacionais.
C) estimular a participação das famílias nas
atividades escolares.
D) criar um ambiente de colaboração entre
instituições públicas e sociedade civil organizada,
tendo em vista a garantia do direito à educação
em direitos humanos.
Questão 40
Analise as seguintes metas, tendo em vista o Decênio
2015/2025.
I.

Implantar o Sistema Municipal de Ensino até
2016.

II.

Fomentar a Educação inclusiva, cidadã e
democrática para alunos da zona urbana e rural.

III. Garantir acesso e permanência e elevar a
qualidade técnica e operacional da educação.
IV. Implementar a gestão meritocrática da educação.
V.

Garantir a formação continuada, em serviço e
em rede, e as condições de trabalho no processo
permanente de valorização dos trabalhadores da
educação.

Apresentam metas previstas no Plano Municipal de
Educação do Município de Uberlândia para o Decênio
2015/2025
A) I e III, apenas.
B) I, II e V, apenas.
C) II, IV e V, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Redação elaborada deve conter, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida.
Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A Redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de
argumentação do candidato.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na
Folha de Redação, que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na
correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A
NORMA-PADRÃO

TOTAL DE PONTOS

PontOS DescontadOS por erro

1. Pontuação, ortografia e apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de
parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

2. Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

3. Seleção vocabular (adequação vocabular e
adequação à situação linguística e ausência de
marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

4. Coesão e coerência (conexão e relação lógica
entre as ideias, assim como sua distribuição entre
as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

1,0 ponto

5. Compreensão e conhecimento do conteúdo
proposto (relevância e propriedade de resposta à
temática e ao tipo de gênero textual solicitado) –
(CP)

5,0 pontos

1,0 ponto

20,0 pontos

___________

TOTAL
7.

Será considerada nula a Folha de Redação que estiver marcada, escrita ou que contenha qualquer forma de
identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
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•

conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;

•

ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da Língua Portuguesa ou em
idioma diverso;

•

apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;

•

não atingir o número mínimo de 15 linhas estabelecido;

•

for redigida fora do espaço definido;

•

não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

•

tiver uso de corretivos.

•

não estiver assinada a Folha de Redação.

proposta de redação
Leia os textos a seguir.
TEXTO I
Evasão escolar é um dos principais problemas da educação no Brasil
“Educação” é a resposta que está na ponta da língua quando se fala em diversas grandes questões brasileiras, da
participação política à segurança pública. Ao mesmo tempo em que os problemas abundam e que discutir respostas para
uma área tão ampla, num país de proporções continentais, pode parecer uma missão quase impossível, alguns índices
avançaram.
Um deles foi o aumento de crianças e jovens em sala de aula. Em 1980, 40% da população brasileira entre 7 e 14 anos
estava fora da escola. Já em 2017, 99,2% das crianças e adolescentes desta mesma faixa etária frequentam a escola.
Os dados são do último Censo Escolar, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Da creche ao Ensino Médio, nas redes pública e privada, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas
181,9 mil escolas de educação básica.
Mesmo com esse avanço, o levantamento do Inep também mostra que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da
escola. São nos anos finais do ensino básico que os números se acentuam: 1,3 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos
não está estudando. Em comparação com 2014, as matrículas no Ensino Médio caíram 7,1%. À época da divulgação do
Censo Escolar 2018, o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Sampaio, creditou a redução nas matrículas a
uma série de fatores. “Isso se deve tanto a componentes demográficos, quanto à melhoria no fluxo no ensino médio, no
qual a taxa de aprovação subiu três pontos percentuais de 2013 a 2017. A queda também pode ser explicada pelas altas
taxas de evasão e da migração de alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, explicou em nota.
[...]
“O ensino médio tem um desafio de acesso. Nós teríamos que ter mais crianças entrando e conseguindo concluir o ensino
médio”, aponta a coordenadora de Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) no Brasil, Rebeca Otero. Para ela, os altos níveis de abandono nessa fase da vida escolar mostram um déficit
de aprendizado que prejudica a progressão do aluno. “Há uma baixa taxa de conclusão porque existe uma deficiência
grande na fase anterior, no Ensino Fundamental.”
[...]
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/evasao-escolar-e-um-dos-principais-problemas-da-educacao-no-brasil/>.
Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO II

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-individual-insper-1.jpg>.
Acesso em: 1º ago. 2019.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2019/05/evasao-custo-social-insper.jpg>. Acesso em: 1º ago. 2019.

TEXTO IV
Fracasso e evasão escolar
Comumente, enquanto educadores, respondemos a questionamentos relacionados aos motivos que levam ao fracasso e
a evasão escolar dos nossos alunos. Os meios de comunicação, os ambientes de pesquisa educacionais, as secretarias
de educação e a comunidade escolar se questionam sobre seus papéis na resolução deste processo que desencadeia
consequências negativas para toda a sociedade, como violência, desemprego e baixa autoestima dos indivíduos.
Devemos ter em mente que este problema não teve uma origem e por isso não terá um fim por si só, não estando
simplesmente vinculado às políticas públicas governamentais, à desestruturação das famílias ou ainda a problemas
cognitivos dos alunos. Seria mais uma soma de vários fatores.
O fracasso escolar e a consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na
realidade desumana que vivenciamos em nosso cotidiano, no qual a distância formada pela teoria e a prática desafia
nossa inteligência, como por exemplo, quando se estuda sobre as medidas de higiene para se evitar doenças em locais
onde a água está contaminada e não existe o mínimo de saneamento básico, uma contradição cruel.
[...]
Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacao-escolar/fracasso-evasao-escolar.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

Com base na leitura desses textos motivadores, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua
portuguesa, sobre o tema: Evasão escolar no Brasil: possíveis causas e soluções.
Para tanto selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de
vista. A transcrição parcial ou total dos textos motivadores não será considerada para efeito de correção e contabilização
do número de linhas.
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rascunho da redação
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

