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

FUNDAMENTAL COMPLETO
Códigos: 201 a 210

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:

“Sempre parece impossível, até que seja feito.” 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,
30 (trinta) 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 Matemática e 10 (dez) questões de Atualidades, 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

QUESTÃO 3
Analise o texto a seguir.

QUESTÃO 1
Leia o soneto a seguir, de William Shakespeare.
Soneto CV
Não chame o meu amor de idolatria
Nem de ídolo realce a quem eu amo,
Pois todo o meu cantar a um só se alia,
E de uma só maneira eu o proclamo.
É hoje e sempre o meu amor galante,
Inalterável, em grande excelência;
Por isso a minha rima é tão constante
A uma só coisa e exclui a diferença.
‘Beleza, Bem, Verdade’, eis o que exprimo;
‘Beleza, Bem, Verdade’, todo o acento;
E em tal mudança está tudo o que primo,
Em um, três temas, de amplo movimento.
‘Beleza, Bem, Verdade’ sós, outrora;
Num mesmo ser vivem juntos agora.
Disponível em: <encurtador.com.br/beyC6>.
Acesso em: 26 jul. 2019.

Analise este verso.
‘Beleza, Bem, Verdade’, eis o que exprimo;
As aspas simples foram usadas nesse trecho para
A) indicar uma fala do eu lírico.

Disponível em: <encurtador.com.br/evxKQ>.
Acesso em: 30 jul. 2019.

Nesse texto, a presença ou ausência do acento agudo
altera o sentido do vocábulo.
Tendo em vista a norma-padrão e o efeito decorrente do
uso desse recurso ortográfico, a alternativa em que a
palavra em destaque foi utilizada de maneira incorreta é:
A) Aceite com sabedoria o fato de que o caminho
está cheio de contradições.” (Paulo Coelho)
B) “Creiam-me, o menos mal é recordar; ninguém
se fie da felicidade presente; há nela uma gota
da babá de Caim.” (Memórias Póstumas de Brás
Cubas)
C) “Espero que Deus tenha escutado as mensagens
que deixei na secretária eletrônica.” (Eduardo
Cavalca)
D) “Nada do que existe pode, no seu início, fingir a
perfeição.” (Apuleio)

B) realçar a expressão “Beleza, Bem, Verdade”.
C) relativizar o sentido daquilo que o eu lírico
exprime.
D) sinalizar a comparação entre beleza, bem e
verdade feita pelo eu lírico.

QUESTÃO 4
Analise a seguir a previsão do tempo para a cidade de
Nova Iorque.

QUESTÃO 2
Analise esta manchete.

Disponível em: <encurtador.com.br/nHMT1>.
Acesso em: 29 jul. 2019.
Disponível em: <encurtador.com.br/glMX9>.
Acesso em: 31 jul. 2019.

Ao analisar essa previsão do tempo, não se pode
concluir:

Essa manchete é composta por dois períodos. A relação
lógico-discursiva marcada pela conjunção que une esses
períodos indica

A) A terça-feira será ensolarada, com mínima de 24 ºC.

A) comparação.
B) dúvida.
C) adição.
D) oposição.

B) Em apenas um dia dessa semana, tem-se
previsão de chuva.
C) As temperaturas nos dias dessa semana
oscilarão em mais de 10 ºC.
D) Às 16 horas de uma segunda-feira, a temperatura
nessa cidade era de 32 ºC.
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QUESTÃO 5
Analise o texto a seguir.

No geral, os países com direitos de mulheres
assegurados têm melhor saúde do que aqueles
onde esses direitos foram moderadamente ou pouco
respeitados. Os indicadores de saúde incluem prevenção
de doenças, como vacinação, saúde reprodutiva, taxas
de mortalidade e expectativa de vida.
Em lugares onde os direitos humanos, incluindo os
direitos das mulheres, são respeitados, mas o acesso
a leitos hospitalares e médicos está abaixo da média,
os resultados de saúde ainda eram consistentemente
melhores do que a média. “Os resultados confirmam
que, mesmo com a falta de recursos, se um país tem
uma forte estrutura de direitos humanos, os resultados
de saúde são melhores”, escreveram os pesquisadores.

Disponível em: <encurtador.com.br/koy28>.
Acesso em: 29 jul. 2019.

As gírias são variantes linguísticas que traduzem
características de aspecto sociocultural de seus falantes.
Assim, pode-se afirmar que nesse texto não se tem
linguagem
A) formal, tendo em vista a presença de dialetos.
B) coloquial, tendo em vista o contexto em que o
diálogo se passa.
C) vulgar, já que as regras e normas da língua
portuguesa não foram cumpridas.
D) popular, uma vez que os personagens se
preocupam mais em se fazerem entender do
que com os aspectos estruturais que suas falas
devem obedecer.
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 6 a 9.
Países que garantem direitos das mulheres
tendem a crescer mais
Segundo estudo, assegurar direitos femininos também
traz benefícios para a saúde da população
como um todo
Nações que asseguram os direitos das mulheres tendem
a crescer mais rápido e a ter uma população com mais
saúde, aponta um novo estudo publicado na revista BMJ
Open. E isso vale certamente para países mais pobres.
De acordo com a pesquisa, apesar de muitas nações
estarem progredindo economicamente, os direitos das
mulheres têm sido negligenciados em muitos lugares.
E os cientistas queriam descobrir se haveria uma ligação
entre a proteção dos direitos das mulheres e melhorias
na saúde e no desenvolvimento sustentável.
Eles analisaram bancos de dados com informações
sobre saúde, direitos humanos e direitos econômicos
e sociais de 162 países no período de 2004 a 2010.
As nações foram agrupadas de acordo com o número de
direitos econômicos e sociais assegurados às mulheres.
Entre os países selecionados, 44 foram classificados
como alta adesão; 55 em nível moderado; e 63, baixo.
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Nos países onde apenas os direitos civis e políticos
eram mais valorizados, os níveis de saúde são variados.
Segundo os autores da pesquisa, mais estudos são
necessários para entender melhor essa relação.
“Hoje, o valor dos direitos humanos tem sido
frequentemente questionado do ponto de vista
econômico; no entanto, nossos dados mostram que,
em vez de limitar o progresso, os direitos humanos
e os direitos econômicos e sociais das mulheres, em
particular, só podem trazer benefícios”, afirmam os
pesquisadores, em nota à imprensa.
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/
noticia/2019/07/paises-que-garantem-direitos-das-mulherestendem-crescer-mais.html>.
Acesso em: 29 jul. 2019 (Adaptação).

QUESTÃO 6
Esse texto tem o objetivo de
A) instruir o leitor sobre como assegurar os direitos
das mulheres.
B) contar ao leitor uma história que tem como
protagonistas as mulheres que lutam pela
garantia de seus direitos.
C) informar ao leitor sobre uma pesquisa que
relaciona a garantia dos direitos das mulheres à
melhoria da qualidade de vida nos países que os
garantem.
D) descrever a situação político-social em que se
encontram países que não garantem os direitos
das mulheres.   
QUESTÃO 7
A opinião do autor em relação ao fato comentado no
texto pode ser identificada em:
A) “Nos países onde apenas os direitos civis e
políticos eram mais valorizados, os níveis de
saúde são variados.”
B) “E isso vale certamente para países mais
pobres.”
C) “Segundo os autores da pesquisa, mais estudos
são necessários para entender melhor essa
relação.”
D) “Eles analisaram bancos de dados com
informações sobre saúde, direitos humanos e
direitos econômicos e sociais de 162 países no
período de 2004 a 2010.”

QUESTÃO 8
Tendo em vista as relações lógico-discursivas presentes
nesse texto, analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

Em “E isso vale certamente para países mais
pobres.”, ‘isso’ retoma os dados do estudo
publicado na revista BMJ Open.
Em “Eles analisaram bancos de dados com
informações sobre saúde [...]”, ‘eles’ se refere aos
cientistas envolvidos no estudo.

III. Em “No geral, os países com direitos de mulheres
assegurados têm melhor saúde do que aqueles
onde esses direitos foram moderadamente ou
pouco respeitados.”, ‘do que aqueles’ estabelece
na frase uma comparação, tendo em vista o
termo ‘países’.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(as)

Nesse texto, as reações e sentimentos dos personagens
são demonstrados pelo uso enfático das pontuações.
São reações e sentimentos presentes no texto, exceto:
A) Dúvida.
B) Pânico.
C) Preocupação.
D) Raiva.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Observe a seguir o boleto bancário que Marcelo recebeu.

A) I e II, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 9
Releia este trecho.
“De acordo com a pesquisa, apesar de muitas nações
estarem progredindo economicamente, os direitos das
mulheres têm sido negligenciados em muitos lugares.”
A expressão destacada indica que os direitos das
mulheres em muitos lugares têm sido
A) pospostos.
B) aperfeiçoados.
C) sublimados.
D) zelados.
QUESTÃO 10
Analise o texto a seguir.

Se Marcelo pagou esse boleto após o vencimento,
o valor pago por ele foi de
A) R$ 180,00.
B) R$ 195,00.
C) R$ 207,00.
D) R$ 270,00.
QUESTÃO 12
Um ônibus de turismo, com capacidade para
45 pessoas, sai de Belo Horizonte – MG com destino a
Uberlândia – MG, com todas as suas poltronas ocupadas.
Sabendo-se que 27 dos passageiros são mulheres,
a fração que representa a quantidade de poltronas
ocupadas pelos homens, em relação à capacidade
máxima desse ônibus, é
A)
B)
C)
D)

1
1.
5
5
5
2
2
2.
5
5
5
3
3
3.
5
5
5
5
5
5
5.
5
5

Disponível em: <encurtador.com.br/nHMT1>.
Acesso em: 29 jul. 2019.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 17

O quadro a seguir apresenta a promoção realizada por
uma loja de produtos automobilísticos.

Um operador de teleatendimento de uma prefeitura de
uma cidade do interior de Minas Gerais é responsável
por disponibilizar informações sobre três assuntos:
concursos, agendamentos e alvará de obras. O gráfico
a seguir apresenta a quantidade de atendimentos,
referentes a cada um desses assuntos, realizados por
esse operador durante a primeira semana do mês de
agosto de 2019.

Ricardo foi até essa loja e comprou quatro pneus e dois
retrovisores. Como ele efetuou o pagamento à vista,
recebeu um desconto de R$ 27,50 no ato da compra.
Nessas condições, o preço total pago por Ricardo foi de
A) R$ 791,60.
B) R$ 983,70.
C) R$ 1 011,20.
D) R$ 1 038,70.
QUESTÃO 14
Com uma velocidade de 80 km/h, um automóvel percorre
certa distância em 8 horas. Um segundo automóvel
percorre a mesma distância a uma velocidade de
90 km/h.
Quanto tempo gasta o segundo automóvel para percorrer
esse mesmo trajeto?
A) 7 horas.
B) 8 horas.
C) 9 horas.
D) 10 horas.
QUESTÃO 15
Pedro comprou um terreno onde vai construir uma loja
1
que ocupará de sua área total. Os 900 m2 restantes
3
serão destinados à construção de um estacionamento.
Qual é a área total desse terreno?
A) 2 700 m2.
B) 1 350 m2.
C) 950 m2.
D) 450 m2.
QUESTÃO 16
Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa
retangular, cujas dimensões são expressas por dois
números consecutivos.
Se o cliente deseja uma mesa de área igual a 20 m2,
qual deve ser a medida do maior lado dessa mesa?
A) 2 m.
B) 4 m.
C) 5 m.
D) 10 m.
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Com base nas informações apresentadas pelo gráfico,
é correto afirmar:
A) Em todos os dias dessa semana, o número
de atendimentos relativos a informações
sobre concursos foi maior que o número de
atendimentos relativos aos demais assuntos.
B) Em todos os dias dessa semana, o número de
atendimentos relativos a alvará de obras foi
menor que o número de atendimentos relativos
aos demais assuntos.
C) Nos três primeiros dias dessa semana, o número
de atendimentos relativos a agendamentos
manteve-se constante.
D) No primeiro e no último dia dessa semana, o total
de atendimentos realizados por esse operador
foi o mesmo.
QUESTÃO 18
Sabe-se que, atualmente, a maior rede de comunicação
do mundo é a internet e que, numa cidade, 500 mil
habitantes são usuários dessa rede.
Se 45% desse grupo utiliza a internet apenas para fins
profissionais, qual é o número de pessoas desse grupo
que utiliza a internet para outros fins?
A) 225 mil.
B) 275 mil.
C) 375 mil.
D) 385 mil.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

Um almoxarife, ao guardar caixas de documentos em
um depósito, organizou-as em 6 filas, dispondo-as da
seguinte forma:

Na estrutura política do município de Uberlândia, o Poder
Executivo é composto por

•

1ª fila: 14 caixas;

•

2ª fila: 25 caixas;

•

3ª fila: 36 caixas.

Se em cada uma das filas ele mantiver o padrão utilizado
nessas três primeiras, quantas caixas ele terá guardado
ao finalizar a 6ª fila?
A) 69.
B) 75.
C) 180.
D) 249.
QUESTÃO 20
Um carpinteiro precisou medir a largura de um
armário, mas, no momento, não estava com sua trena.
Resolveu usar, então, um palito de picolé, que media
12 cm, e verificou que a largura do armário era igual
ao comprimento de 21 palitos dispostos de forma
consecutiva.
Sendo assim, a largura desse armário é de
A) 2,52 metros.
B) 6,3 metros.
C) 21 metros.
D) 25 metros.

ATUALIDADES

A) secretários e deputados.
B) secretários e prefeito.
C) vereadores e prefeito.
D) vereadores e secretários.
QUESTÃO 24
O município de Uberlândia fica numa região conhecida
como
A) Campo das Vertentes.
B) Jequitinhonha e Mucuri.
C) Triângulo Mineiro.
D) Zona da Mata.
QUESTÃO 25
A administração pública (federal, estadual e municipal) é
obrigada por lei a dar visibilidade a todos os seus gastos
e receitas.
Em Uberlândia, o cidadão comum pode ter acesso a
essas informações por meio
A) da Secretaria Municipal de Informação.
B) de solicitação por escrito feita ao órgão
interessado.
C) do Boletim Anual de Prestação de Contas.
D) de Portal da Transparência do Município.
QUESTÃO 26
De acordo com notícias recentes, Uberlândia está em
primeiro lugar no Brasil entre as cidades com maior
potência instalada para captação de energia fotovoltaica.
Energia fotovoltaica é

QUESTÃO 21

A) captada da luz solar.

O município de   Uberlândia passou a ser assim
denominado em 1929.

B) captada por turbinas movidas pela fora da água.

Antes disso, esse município tinha o nome de

D) produzida por descargas elétricas ou relâmpagos.

A) Martinópolis.
B) Santa Maria.
C) São Pedro.
D) Uberabinha.
QUESTÃO 22
O município de Uberlândia faz parte da Associação
dos Municípios de Interesse Turístico da Alta Mogiana
(AMITAM).
O nome Alta Mogiana está relacionado à
A) área de preservação municipal.
B) cidade de Uberlândia.
C) companhia ferroviária.
D) fundação do município de Uberlândia.

C) produzida pela força do vento.

QUESTÃO 27
Na história recente do Brasil e, especialmente, no
estado de Minas Gerais, ocorreram graves acidentes
com barragens ligadas à mineração, como os casos de
Mariana e Brumadinho.
Sobre os danos causados pelo rompimento dessas
barragens, é correto afirmar:
A) As inundações se deram de maneira semelhante
ao que acontece com os rios em época de chuva.
B) A lama tomou grandes áreas, atingindo o meio
ambiente e, especialmente, os rios.
C) O impacto da lama gerou perdas humanas, sem
danos ecológicos.
D) Os danos gerados pela lama se restringiram às
cidades citadas.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Analise a charge a seguir.

Analise o gráfico a seguir.
Produto Interno Bruto (PIB) de Uberlândia

Disponível em: <http://www.juniao.com.br/epoca-de-chuvasagua-parada-e-dengue/>. Acesso em: 17 de jul. 2019.

De acordo com essa charge,
A) a água da chuva possui elementos que são
necessários para a sobrevivência do mosquito.
B) a água pode se acumular em possíveis
reservatórios e fazer eclodir os ovos do mosquito.
C) a chuva ajuda a controlar a proliferação do
mosquito da dengue, que não resiste à água.
D) a chuva leva à queda de temperatura, favorecendo
o aumento do número de mosquitos.
QUESTÃO 29
Na coleta seletiva de lixo, processo que consiste na
separação e no recolhimento dos resíduos descartados
por empresas e pessoas,
A) a maioria das cidades brasileiras tem coleta
seletiva implantada no recolhimento do lixo.
B) o lixo hospitalar, as pilhas e as baterias podem
ser descartados junto dos resíduos inorgânicos.
C) o lixo inorgânico, como restos de alimentos,
pode ser 100% aproveitado.
D) os materiais recicláveis são separados em:
papel, plástico, metal e vidro.
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Disponível em: <http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/
cms_b_arquivos/21167.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2019.

Considerando esse gráfico e a economia de Uberlândia,
é correto afirmar:
A) Em função de sua grande área rural, a produção
de carnes, notadamente bovina e suína, aliada à
produção de milho e soja, é a principal fonte de
riqueza da cidade.
B) Apesar de sediar grandes empresas, como a
Cargill Agrícola, a Petrobras, a Sadia, a Souza
Cruz, a Coca Cola e a Ambev, esse é o setor de
menor impacto no PIB da cidade.
C) O fato de a Cargill Agrícola atuar nos três
grandes setores econômicos garante que a
participação desses setores no PIB da cidade
seja equilibrada.
D) Sua maior riqueza vem de atividades de tipo
comercial, haja vista que a cidade possui alguns
dos maiores shoppings centers de todo o
Triângulo Mineiro.

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.

