CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

FUNDAMENTAL COMPLETO
Códigos: 201 a 208 e 210 a 212

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzida 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 há grandeza quando não há simplicidade.” Leon Tolstói
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 no Edital e especificados na capa da prova. Os candidatos
não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do constante no 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, 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. Durante o período de realização das provas, não será permitido
o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. O candidato não poderá levar o caderno de questões da Prova Objetiva.
Será permitido levar somente o rascunho da Folha de respostas da prova objetiva. Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova
Objetiva por 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, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se
da sala de prova de uma só vez. As instruções contantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como
as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização da prova, 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 11 de fevereiro de 2020.

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 respostas, 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 caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
Dois caboclos na enfermaria
Lá na minha terra tinha um caboclo que vivia reclamando
de uma dor na perna. E, coincidentemente, um
compadre dele tinha também a mesma dor na perna, e
também estava sempre reclamando da danada. Só que
nenhum deles tinha coragem de ir ao médico. Ficavam
mancando, reclamando da dor, mas não iam ao hospital
de jeito nenhum. Até que um deles teve uma ideia:
Caboclo 1 – Ê, cumpadi, nóis véve sofrendo muito com
a danada dessa dor na perna... Por que é que nóis num
vamu junto no dotô? Vamos lá. A gente faz a consulta,
e tal, se interna no mesmo quarto... Daí fazemo o
tratamento e vemo o que acontece. Se curar, tá bom
demais!
O compadre gostou da ideia, tomou coragem e lá se
foram os dois. Quando chegaram ao hospital, o médico
pediu para o primeiro deitar na cama e começou a
examinar. Fez algumas perguntas e foi apertando a
perna do caboclo:
Doutor – Dói aqui?

QUESTÃO 2
Releia o seguinte trecho:
“E, coincidentemente, um compadre dele tinha também
a mesma dor na perna, e também estava sempre
reclamando da danada”.
A palavra destacada se refere a
A) perna.
B) dor.
C) terra.
D) ideia.
QUESTÃO 3
O humor da história lida tem a ver com o fato de que
A) os dois homens estavam sentindo a mesma dor.
B) um dos homens gritou quando o médico apertou
sua perna.
C) os dois homens estavam com medo de ir ao
médico.
D) um dos homens deixou que o médico examinasse
a perna que não estava doente.

Caboclo 1 – Aiiiii...
Doutor – E aqui, como é que está?

QUESTÃO 4

Caboclo 1 – Aii, aiii... dói demais!

Assinale a alternativa em que o verbo “ter” deveria ser
substituído por “haver”, segundo a norma padrão.

E o outro só olhando. Quando chegou a vez dele, o
médico foi cutucando, apertando, mas nada de ele
gemer. Ficou quieto o tempo todo. Aí o médico foi embora
e o compadre estranhou:
Caboclo 1 – Mas cumpadi... a minha perna doeu demais
da conta com os aperto do hômi... Como é que a sua não
doeu nadica de nada?
Caboclo 2 – E ocê acha que eu vou dá a perna que dói
pro hômi apertá?
BOLDRIN, Rolando. Almanaque Brasil.
São Paulo: ano 12, n. 133. [s.d.], p. 34.

QUESTÃO 1
Sobre o texto Dois caboclos na enfermaria, é correto
afirmar que se trata de
A) um “causo” popular, narrativa da tradição oral
que apresenta um fato inusitado.
B) uma notícia de jornal, que relata um fato do
cotidiano.
C) uma lenda urbana, que mistura fatos fictícios
com fatos reais.
D) um artigo de opinião, em que se argumenta a
respeito de um ponto de vista.

A) “Lá na minha terra tinha um caboclo...”
B) “E, coincidentemente, um compadre dele tinha
também...”
C) “Só que nenhum deles tinha coragem de ir ao
médico.”
D) “Até que um deles teve uma ideia.”
QUESTÃO 5
Releia o seguinte trecho:
“– Ê, cumpadi, nóis véve sofrendo muito com a danada
dessa dor na perna... Por que é que nóis num vamu junto
no dotô?”
De acordo com a linguagem formal, em respeito à
ortografia e às regras gramaticais, esse trecho deveria
ser escrito da seguinte forma:
A) “Ê, cumpadre, nós vive sofrendo muito com a
danada dessa dor na perna... Por que é que nós
não vamos juntos no doutor?”.
B) “Ê, compadre, nós vivemos sofrendo muito com
a danada dessa dor na perna... Porque é que
nós não vamo juntos ao doutor?”.
C) “Ê, compadre, nós vivemos sofrendo muito com
a danada dessa dor na perna... Por que é que
nós não vamos juntos ao doutor?”.
D) “Ê, compadre, nós vive sofreno muito com a
danada dessa dor na perna... Por que é que nós
não vamos juntos ao doutô?”.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 6 a 8.
Boateiro
Diz que era um sujeito tão boateiro, que chegava a
arrepiar. Onde houvesse um grupinho conversando,
ele entrava na conversa e, em pouco tempo, estava
informando: “Já prenderam o novo Presidente”, “Na
Bahia os comunistas estão incendiando as igrejas”,
“Mataram agorinha o Cardeal”, enfim, essas bossas.

QUESTÃO 9
Leia, a seguir, o texto de uma placa.

O boateiro encheu tanto, que um coronel resolveu
dar-lhe uma lição. Mandou prender o sujeito e, no
quartel, levou-o até um paredão, colocou um pelotão
de fuzilamento na frente, vendou-lhe os olhos e berrou:
“Fogoooo!!!”. Ouviu-se aquele barulho de tiros e o
boateiro caiu desmaiado.
Sim, caiu desmaiado porque o coronel queria apenas
dar-lhe um susto. Quando o boateiro acordou, na
enfermaria do quartel, o coronel falou pra ele:
— Olhe, seu pilantra. Isto foi apenas para lhe dar uma
lição. Fica espalhando mais boato idiota por aí, que eu
lhe mando prender outra vez e aí não vou fuzilar com
bala de festim não.
Daí soltou o cara, que saiu meio escaldado pela rua e
logo na primeira esquina encontrou uns conhecidos:
— Quais são as novidades? — perguntaram os
conhecidos.

Disponível em: <www.br.pinterest.com/
pin/731694270685655019/>.

Para corrigir os erros ortográficos desse texto, é
necessário substituir
A) “brinde” por “brendi” e “trabiceiro” por “trabeceiro”.
B) “coxão” por colchão e “trabiceiro” por “travesseiro”.
C) “coxão” por “colxão” e “trabiceiro” por “travisseiro”.
D) “brinde” por “bríndi” e “coxão” por “calção”.
QUESTÃO 10
Leia a tirinha a seguir.

O boateiro olhou pros lados, tomou um ar de
cumplicidade e disse baixinho: — O nosso Exército está
completamente sem munição.
PONTE PRETA, Stanislaw. Garoto linha dura. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1975.

QUESTÃO 6
A palavra “boateiro”, do título do texto, é derivada de
A) boate.
B) boato.
C) bota.
D) botão.
QUESTÃO 7
É correto afirmar que o coronel
A) tentou matar o boateiro.
B) quis assustar o boateiro.
C) precisava esconder suas atrocidades.
D) mandou prender o presidente.
QUESTÃO 8
Releia este trecho:
“Diz que era um sujeito tão boateiro, que chegava a
arrepiar.”
O verbo destacado mantém relação de concordância
com
A) “boateiro”.
B) um referente indeterminado
C) “sujeito”.
D) um referente oculto.
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Disponível em: <https://i.pinimg.com/originals/7e/b0/
e8/7eb0e82b4d9c19897390cc89059a42d7.jpg>.

A qual problema da sociedade brasileira os quadrinhos
se referem?
A) À impunidade.
B) À violência policial.
C) Ao vandalismo nas ruas.
D) À desigualdade social.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Uma pesquisa avaliou os hábitos de algumas pessoas
em relação a três aplicativos de transportes. Verificou-se
que 80 delas fazem uso do aplicativo A, 60 utilizam o
aplicativo B e 50 usam o C; 30 utilizam os aplicativos
A e B, 25 usam A e C e 15 entrevistados usam B e
C. 5 pessoas entrevistadas usam os três aplicativos.
40 pessoas informaram que não fazem uso de nenhum
aplicativo de transporte.
Considerando esses dados,
participaram da pesquisa?
A) 125.
B) 165.
C) 265.
D) 305.

quantas

pessoas

INSTRUÇÃO: Analise a tabela a seguir para responder às questões 12 e 13.
Os dados apresentados a seguir se referem à atualização dos casos confirmados de sarampo no Brasil,
em janeiro de 2019.

QUESTÃO 12
Em quantas Unidades Federadas o número de casos confirmados era múltiplo de 3 ou múltiplo de 5,
em janeiro de 2019?
A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
QUESTÃO 13
O número de casos confirmados de sarampo no estado do Pará é P% maior do que o número de casos confirmados no
estado do Rio de Janeiro.
Determine o valor que mais se aproxima de P.
A) 30
B) 143
C) 225
D) 330
QUESTÃO 14
No projeto de um estacionamento, um arquiteto pretendia reservar um espaço em forma de trapézio e, para isso, iniciou
seu desenho com uma reta r, posicionada na horizontal. Sua segunda ação foi traçar a reta s, perpendicular a r, de modo
que as duas se interceptavam no ponto A. Em seguida, traçou a reta t, que cortava a reta r no ponto B (diferente do ponto
A), de modo que o menor ângulo formado entre r e t era de 30º.
Para finalizar o trapézio ABCD, o arquiteto desenhou o ponto C sobre a reta t e o ponto D sobre a reta s.
Então, a reta CD é
A) paralela à reta r.
B) paralela à reta s.
C) perpendicular à reta r.
D) perpendicular à reta t.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 18

Considere os seguintes números reais:

A malha quadriculada a seguir representa as quadras de
um loteamento recém-construído. Os pontos A, B, M, N,
P e Q são as posições das únicas 6 casas já prontas
para serem ocupadas por moradores.

X= 2
50
Y=
21
Z = 2, 5
W=

5
2

Se esses números forem colocados em ordem crescente,
qual número ocupará a penúltima posição?
A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
QUESTÃO 16
Alberto e Bruno são moradores da cidade de Capital
Ocidental. Ambos deviam ao município valores
atrasados de sua conta de água. Coincidentemente,
eles se encontravam exatamente na mesma situação:
possuíam uma dívida original no mesmo valor e, sobre
esse valor, incidiam, devido ao atraso nos pagamentos,
20% de juros e encargos, ao todo.
Negociando a dívida, receberam a mesma proposta:
poderiam quitar a dívida em até 48 horas após a
negociação, com desconto de 20% sobre o valor original
da dívida. Caso contrário, a dívida voltaria ao valor total,
incluindo os acréscimos que já estavam calculados.
Alberto efetuou o pagamento no mesmo dia da
negociação, mas Bruno só o fez uma semana depois.
Quanto Bruno pagou, percentualmente, a mais que
Alberto?
A) 20%.
B) 40%.
C) 50%.
D) 100%.
QUESTÃO 17
Uma empresa de turismo faz passeios em ônibus
fretados para um número x de passageiros, com o
limite máximo de 50 passageiros. O cálculo do valor da
passagem que cada passageiro terá de pagar é dado por
V = 100 + 10 (50 – x); já o custo total da empresa é de
C = 1 000 + 20x.
O lucro L da empresa é o resultado do valor de sua
receita R (dada pelo produto entre o número de
passageiros x, e o valor V, da passagem que cada um
pagará), subtraindo-se o custo total C para realização da
viagem. Em outras palavras, L = V.x – C.
Qual a expressão algébrica a seguir equivale ao valor do
lucro L da empresa?
A) –10x2 + 580x – 1 000
B) –10x2 + 620x + 1 000
C) 10x2 + 620x – 1 000
D) 10x2 + 580x + 1 000
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Um engenheiro fará uma inspeção nas casas, na ordem:
ABMNPQ. Para isso, ele só pode se deslocar pelas
linhas verticais e horizontais da malha, que representam
as ruas do loteamento. Como referência, a distância
entre as casas A e B, em linha reta (pontilhada), é de m.
Qual será a distância mínima a ser percorrida pelo
engenheiro nessa rota?
A) 700 metros.
B) 800 metros.
C) 1 000 metros.
D) 1 200 metros.
QUESTÃO 19
A prefeitura de uma cidade pretende ampliar a capacidade
de sua estação de tratamento de água – ETA, que ficou
obsoleta com o aumento da sua população desde o ano
de 1989, ano de sua construção, até hoje.
A ETA foi projetada para funcionar em um terreno de
20 mil m2 e para atender a um município de até 50 mil
habitantes.
Hoje, a população da cidade saltou para 200 mil
habitantes, e precisou ser ampliada.
Com base nessas informações, qual deverá ser a área
da ETA ampliada para atender precisamente a atual
população do município?
A) 40 000 m2
B) 80 000 m2
C) 120 000 m2
D) 160 000 m2

QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Um atleta treina em uma pista circular com 1 800 metros
de comprimento, correndo no sentido anti-horário em
velocidade constante de 3 metros por segundo. Seu
treinador observou em um intervalo de 5 minutos, o arco
percorrido pelo atleta sobre o círculo da pista, ou seja,
a fração da volta completa que ele correu.

Uberlândia recentemente entrou para a rota dos grandes
shows internacionais, recebendo, entre outras atrações,
artistas como Simple Plan, New Order, Slash ft. Myles
Kennedy & The Conspirators, Camila Cabello, Scorpions,
Whitesnake e Helloween. Para 2020, outros três grandes
shows já estão confirmados: Backstreet Boys e McFly,
em março, e a banda Kiss em maio.

Qual é, em graus, a medida do ângulo que equivale ao
arco observado pelo treinador?
A) 60.
B) 90.
C) 120.
D) 180.

Disponível em: <http://pontalemfoco.com.br/cotidiano/arenasabiazinho-e-estadio-parque-do-sabia-colocam-uberlandia-narota-dos-grandes-shows-no-brasil/>.
Acesso em: 8 dez. 2019 (Adaptação).

Considerando esse contexto, avalie as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

ATUALIDADES

O Estádio Parque do Sabiá e a Arena Sabiazinho
foram fundamentais para que Uberlândia entrasse
na rota dos grandes shows no Brasil
PORQUE

QUESTÃO 21
Vinte e sete alunos do 6º ano do Ensino Fundamental
de quatro escolas públicas municipais de Uberlândia
foram diplomados “Vereadores Mirins”. A solenidade faz
parte das ações do projeto “Câmara Mirim”, aprovado na
Câmara Municipal em 2011 e realizado anualmente.
Disponível em: <https://www.camarauberlandia.mg.gov.br/
imprensa/noticias/vereadores-mirins-sao-diplomados-nacamara-municipal>. Acesso em: 10 dez. 2019.

Durante a realização do projeto “Câmara Mirim”,
os alunos passam por um processo de aprendizagem
por meio de ações educacionais que buscam
A) instrui-los nos princípios conservadores da
administração pública.  
B) despreocupá-los acerca da sua responsabilidade
com o meio social.
C) doutriná-los de acordo com os fundamentos da
tradicional família mineira.
D) despertá-los para a prática de ética e valores e
do sentimento de cidadania.
QUESTÃO 22
A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou o
3º Encontro de Profissionais da Educação Municipal.
Esta foi mais uma etapa voltada para a plena implantação
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na rede
municipal de ensino de Uberlândia.
Disponível em: <https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/12/10/
rede-municipal-se-prepara-para-plena-implantacao-da-basecurricular/>. Acesso em: 10 dez. 2019 (Adaptação).

De acordo com a assessora pedagógica da SME, Carla
Barbosa Alves, a Prefeitura de Uberlândia está adiantada
na elaboração dos trabalhos relacionados à implantação
da BNCC, pois essa implantação

II.

o Estádio Parque do Sabiá e a Arena Sabiazinho
possuem ótimas estruturas, capacidade para
receber grande público e localização privilegiada.

A respeito das afirmativas e da relação proposta entre
elas, 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, e 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 24
A tradicional Festa da Congada teve início no dia 04 de
outubro de 2019 em mais um capítulo na manifestação
religiosa e cultural, que completa 143 anos de uma rica
história marcante na vida de milhares de pessoas na
cidade de Uberlândia.
Disponível em: <https://www.camarauberlandia.mg.gov.br/
imprensa/noticias/festa-da-congada-tem-abertura-oficial-nestasexta-feira-4.>. Acesso em: 11 dez. 2019 (Adaptação).

A Festa da Congada é significativa para a história e
evolução da cidade de Uberlândia ao longo dos anos.
Isso se comprova na medida em que essa festa
A) foi registrada pela prefeitura como Patrimônio
Imaterial Municipal no ano de 2008.
B) é celebrada, desde 2003, por todas as
denominações religiosas existentes na cidade.
C) movimenta mais dinheiro no comércio local do
que as celebrações de Páscoa e Natal.
D) atrai turistas tal qual ocorre nas festas tradicionais
como o Carnaval, a Páscoa e o Réveillon.  

A) está suspensa por falta de recursos públicos.
B) deve ser concluída até o final do ano de 2020.
C) foi anulada devido a erros no seu projeto original.
D) entrou em vigor antecipadamente em Minas
Gerais.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Cerca de duas mil pessoas foram atendidas em
Uberlândia durante a 7ª edição do “Mutirão Direito a
Ter Pai”, realizado no dia 25 de outubro de 2019 pela
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com
apoio renovado da Câmara Municipal de Uberlândia. De
acordo com informações do órgão, foram agendados
534 procedimentos só em Uberlândia, sendo que a ação
ocorreu em outras 52 comarcas do estado mineiro.

“No Brasil, infelizmente, as boas práticas de segurança
não são seguidas. Os projetos buscam reduzir custos
ao extremo. O licenciamento ambiental é questionável.
A fiscalização dos empreendimentos não é adequada.
O monitoramento é feito por meio de autodeclaração das
empresas, o que pode gerar fraudes”, afirmou Marcelo
Marini Pereira de Souza, presidente da Abai (Associação
Brasileira de Avaliação de Impacto) e professor do
Programa de pós-graduação em Sustentabilidade da
EACH/USP.

Disponível em: <https://www.camarauberlandia.mg.gov.br/
imprensa/noticias/nova-edicao-do-mutirao-direito-a-ter-pai-erealizada-com-sucesso>. Acesso em: 3 nov. 2019.

Analise as afirmativas a seguir, relativas aos índices de
abandono parental e de registros de nascimento sem o
nome dos pais.
I.

Há no Brasil milhões de crianças sem o nome do
pai na certidão de nascimento.

II.

As crianças sem o nome do pai no registro
de nascimento são fruto de relacionamentos
extraconjugais.

III. O número de crianças abandonadas pelos pais é
maior do que o número de crianças abandonadas
pelas mães.
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 26
A recusa das escolas em realizar as matrículas de
alunos com algum tipo de deficiência ou transtorno de
desenvolvimento, como o autismo, tem movimentado
o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a
Defensoria Pública do Estado (DPMG) na criação de um
fórum para atuar nesses casos.
A dona de casa Cristina, 44, conta que recebeu a negativa
de 17 escolas particulares na capital mineira, mas ainda
não desistiu. “Algumas falam que a escola não tem mais
vaga na cota de alunos com inclusão, outras, que não
podem aceitar, outras simplesmente negaram. Teve uma
escola que me disse: ‘A sua filha não vai ser feliz aqui,
procure outra escola’”, conta.
Disponível em: <https://www.otempo.com.br/interessa/
escolas-particulares-de-belo-horizonte-recusam-criancas-comdeficiencia-1.2235696>. Acesso em: 28 out. 2019 (Adaptação).

Em 2019, algumas instituições de ensino foram
condenadas a pagar indenização por danos morais
a famílias que tiveram as matrículas de crianças
diagnosticadas com autismo recusadas. Isso se justifica
porque
A) negar a matrícula em razão de algum tipo de
deficiência do aluno é ilegal.
B) matricular crianças diagnosticadas com autismo
gera um alto custo às escolas.
C) ensinar é, de acordo com a Constituição, um ato
de amor e respeito com o próximo.
D) discriminar crianças autistas passou a ser
reconhecido como crime inafiançável após 1988.
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Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/01/31/como-e-a-seguranca-das-barragens-demineracao-em-outros-paises.htm>. Acesso em: 31 out. 2019
(Adaptação).

O rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do
Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019,
reacendeu o debate acerca desse tipo de estrutura.
São ações que contribuem para a prevenção de
incidentes nas barragens de rejeitos:
A) Dar autonomia às mineradoras em relação aos
órgãos de controle governamentais, para evitar
fraudes nos laudos de vistoria.
B) Reduzir os custos das empresas, para garantir
que o lucro seja revertido às vítimas do
rompimento de barragens.
C) Realizar fiscalização externa das condições das
estruturas das barragens, garantindo que as
empresas cumpram os protocolos de segurança.
D) Flexibilizar as regras de licenciamento ambiental,
dando maior liberdade às mineradoras.
QUESTÃO 28
Alvo de pelo menos 11 ataques de assaltantes de bancos
desde o início da década, as cidades-polo de Uberlândia
e Uberaba são o centro financeiro de uma região
próspera, que se tornou alvo da cobiça e da violência de
quadrilhas de assaltantes interestaduais.
Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/
gerais/2019/06/29/interna_gerais,1065696/por-que-o-triangulomineiro-virou-alvo-da-cobica-de-quadrilhas-intere.shtml>.
Acesso em: 3 nov. 2019 (Adaptação).

Além da riqueza disponível na região, são fatores que
fazem do Triângulo Mineiro alvo da cobiça de quadrilhas
interestaduais, exceto:
A) Grandes áreas de florestas fechadas, utilizadas
como refúgio.
B) Rodovias em bom estado de conservação, o que
facilita a fuga.
C) Área rural cortada por uma emaranhada malha
de estradas de terra.
D) Proximidade com as divisas de São Paulo, Goiás
e Mato Grosso do Sul.

QUESTÃO 29
Analise o gráfico a seguir.

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/06/08/interna_gerais,1060208/os-numeros-que-poem-minas-nalideranca-dos-casos-de-dengue-no-pais.shtml>. Acesso em: 12 nov. 2019.

Em relação ao número de casos de dengue no Brasil em 2019, assinale a alternativa correta.
A) O estado do Paraná possui o menor número de casos prováveis de dengue da região Sul.
B) O estado de Minas Gerais contabiliza o maior número de casos prováveis de dengue no país.
C) O estado de Roraima concentra mais da metade dos casos prováveis de dengue da região Norte.
D) O estado do Piauí foi o único estado do Nordeste que não apresentou casos prováveis de dengue.
QUESTÃO 30
Enquanto os óbitos pelo vírus HIV caíram 10% nos últimos cinco anos em Minas Gerais, conforme a Secretaria de Estado
de Saúde (SES), o crescimento de 42% dos casos no mesmo período preocupa, apesar da disponibilidade de tratamentos
mais eficazes.
Com a epidemia registrada na década de 1980, que matou milhões de pessoas em todo o mundo, o assunto passou
a receber mais atenção do poder público no Brasil. Porém, a redução de óbitos também pode ter levado os mineiros a
“baixar a guarda” em relação à proteção, conforme o presidente do Departamento de Infectologia da Associação Médica
de Minas Gerais, Estêvão Urbano.
Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/infectados-pelo-vírus-hiv-em-minas-crescem-42-em-cinco-anos-1.674935>.
Acesso em: 3 out. 2019 (Adaptação).

O aumento no número de soropositivos no estado de Minas Gerais nos últimos anos está relacionado à
A) carência de campanhas públicas permanentes de conscientização.
B) ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.
C) suspensão dos diagnósticos preventivos ofertados pelo poder público.
D) redução expressiva dos grupos de risco que disseminam o vírus do HIV.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(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.

