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

médico veterinário
Código: 416

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

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.

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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Questão 34

Conhecimentos específicos

A cirurgia de rumenotomia em bovinos é utilizada como
forma de diagnóstico e tratamento.
Médico Veterinário

Com relação a esse procedimento cirúrgico, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Questão 31
Com relação à raiva, doença conhecida há séculos,
e uma das zoonoses mais importantes, assinale a
alternativa correta.
A) O período de incubação do vírus no hospedeiro é
curto, sendo geralmente inferior a uma semana.
B) Nos cães, os principais sinais clínicos são a
paralisia e a salivação, não sendo observada
agressividade em nenhum caso.

(   ) A rumenotomia é realizada por meio de uma
incisão paralombar esquerda.
(   ) Com essa técnica, tanto o interior do rúmen
quanto do retículo podem ser explorados.
(   ) O fechamento do rúmen pode ser realizado por
uma única ou por dupla camada de sutura.
(   ) A sutura do rúmen deve ser realizada somente
com fio não absorvível, uma vez que esse fio
possui maior segurança quanto à contaminação.
Assinale a sequência correta.

C) Em bovinos, a raiva manifesta-se na forma
paralítica e na forma furiosa, sendo a forma
paralítica a mais comumente observada.

A) F V V F

D) Várias espécies animais
com exceção dos equinos.

D) V V V F

são

acometidas,

Questão 32

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

Questão 35

O botulismo é uma doença grave decorrente de
intoxicação alimentar de animais por endotoxinas.

A ovário-histerectomia é uma técnica cirúrgica
comumente realizada como método de esterilização
cirúrgica de cadelas e gatas.

Com relação ao botulismo, assinale a alternativa
incorreta.

Com relação a essa técnica, assinale a alternativa
correta.

A) Os bovinos podem se contaminar por ingestão
ou lambedura de ossos em pastagens e ingestão
de restos de cadáveres e de água.

A) Em cadelas adultas, a incisão deve ser realizada
na região abdominal mediana, cerca de 2 cm
caudalmente à cicatriz umbilical.

B) O diagnóstico ocorre após realização da
necropsia, pois   lesões específicas no fígado
estão presentes em animais positivos.
C) Deve-se realizar o diagnóstico diferencial
para
raiva,
encefalite
por
BHV-5
e
polioencefalomalácia.
D) A endotoxina é produzida pelo Clostridium
botulinum, que é um bacilo anaeróbio grampositivo.
Questão 33
A epididimectomia é uma técnica cirúrgica utilizada para
preparo de rufiões de bovinos.
Com relação a essa técnica, assinale a alternativa
correta.
A) A técnica consiste na retirada da cabeça do
epidídimo.
B) Essa técnica geralmente é associada a técnicas
cirúrgicas que evitam a cópula do animal,
no preparo de rufião.
C) A técnica consiste na incisão na pele, túnica
vaginal e túnica albugínea, e posterior remoção
de segmento do epidídimo.
D) O procedimento deve ser sempre realizado com
o animal em decúbito lateral.

12

B) Em gatas, há maior dificuldade para exposição
dos ovários quando comparado às cadelas;
assim, deve-se realizar a técnica pela abordagem
pelo flanco.
C) O pedículo ovariano é composto pelas artérias e
veias ovarianas e uterinas.
D) A vulva das cadelas pode se apresentar pequena
e infantil se o animal for castrado antes de 8
semanas de idade.
Questão 36
Com relação à orquiectomia, comumente realizada
em cães e gatos para promover a esterilização e
também para tratar e prevenir doenças relacionadas ao
andrógeno, assinale a alternativa incorreta.
A) A orquiectomia em cães pode ser realizada pelas
técnicas aberta e fechada, e na técnica fechada
não há abertura da túnica vaginal.
B) Nos cães, pode-se realizar a abordagem
pré-escrotal e, nos gatos, a abordagem escrotal
para a realização da orquiectomia.
C) Nos cães, antes da remoção do testículo,
deve-se realizar ligadura no ducto deferente e no
cordão vascular.
D) Nos gatos, a ligadura no cordão espermático
deve ser realizada somente com o uso de fio
cirúrgico, como realizado em cães.

Questão 37

Questão 39

Os antimicrobianos são rotineiramente utilizados para
tratamento tanto de animais de companhia quanto de
animais de produção.

Na Medicina Veterinária, os agentes parasitários são os
maiores entraves na produtividade e bem-estar da saúde
animal. A terapêutica com fármacos é a melhor forma
para o controle desses parasitas.

Com relação aos antimicrobianos, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Antibiótico é um quimioterápico antimicrobiano
produzido por microrganismos.
(   ) O metronidazol pertence ao grupo dos
nitrofuranos e pode ser utilizado no tratamento de
infecções por bactérias anaeróbicas, giardíase e
amebíase.
(   ) As quinolonas são um grupo de agentes
antimicrobianos bactericidas, do qual fazem parte
a ciprofloxacina e a levofloxacina.
(   ) A clindamicina é um antibiótico do grupo das
lincosaminas, bactericida que atua contra
bactérias gram-positivas aeróbicas e anaeróbicas,
Toxoplasma sp e Neospora caninum.

Com relação aos fármacos antiparasitários, assinale a
alternativa incorreta.
A) O tiabendazol possui ação contra nematódeos,
podendo ser utilizado contra nematódeos
gastrointestinais de ruminantes.
B) O triclabendazol possui amplo espectro de ação
contra nematódeos, porém não possui eficácia
em infecções por Fasciola hepática.
C) Tanto a ivermectina quanto a milbemicina podem
ser utilizadas em caninos para controle da
dirofiliriose.
D) O mebendazol pode ser utilizado para controle
de nematódeos em fêmeas gestantes, pois não
é teratogênico ou embriotóxico.

Assinale a sequência correta.
A) F V V V

Questão 40

B) V V F F

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) possuem
várias ações terapêuticas, com efeitos anti-inflamatórios,
analgésicos e antipiréticos, sendo amplamente utilizados
na clínica de animais de companhia e produção.

C) V F V F
D) F F F V
Questão 38
A leishmaniose é uma das doenças parasitárias mais
importantes em várias regiões do mundo, a qual possui
um aspecto zoonótico, sendo o cão um dos reservatórios
naturais da Leishmania.
Com relação a essa doença, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Em cães infectados, a leishmaniose se manifesta
de acordo com a eficiência da resposta imune
mediada por células.
(   ) As lesões cutâneas em cães com leishmaniose
ocorrem quase sempre como uma dermatite
esfoliativa com distribuição generalizada,
mas predominantemente na cabeça.
(   ) Clinicamente, os cães afetados podem
desenvolver uma doença sistêmica debilitante,
podendo apresentar lesões de pele, perda de
peso e linfadenomegalia.
(    ) Na necropsia de cães com leishmaniose,
pode-se encontrar aumento de volume dos
linfonodos e do baço e padrão macroscópico
típico de glomerolunofrite.
Assinale a sequência correta.
A) F V V F
B) F F F V
C) V F F F
D) V V V V

Com relação aos anti-inflamatórios não esteroidais
(AINES), assinale a alternativa correta.
A) Os AINES têm maior efeito sobre a dor visceral
que sobre a dor somática.
B) São exemplos de AINES: meloxicam, naproxeno,
carprofeno e dexametasona.
C) O meloxicam é um potente inibidor das
tromboxanas e prostaglandinas, e é um inibidor
seletivo para COX-1, possuindo propriedades
anti-inflamatórias e analgésicas.
D) O dimetilsulfóxido (DMSO) é um AINE que
possui ação anti-inflamatória e propriedades
analgésicas, podendo ser utilizado em cães e
equinos.
Questão 41
A febre do leite é uma das doenças metabólicas mais
comum em bovinos.
Com relação a essa doença, assinale a alternativa
correta.
A) A febre do leite ocorre geralmente em vacas
jovens na primeira parição.
B) Sua etiologia está associada à hipercalcemia
nas vacas no momento da parição.
C) Os sinais clínicos são progressivos, podendo
apresentar no primeiro estágio perda de apetite,
letargia e redução da temperatura retal.
D) A febre do leite promove baixa taxa de
mortalidade em vacas leiteiras.
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Questão 42

Questão 44

A leptospirose é uma zoonose potencialmente grave,
causada pela Leptospira interrogans, que ocorre em
várias regiões do mundo.

A mastite é a inflamação do parênquima da
glândula mamária independentemente da causa,
caracterizando-se por alterações físicas e químicas
do leite, bem como alterações patológicas no tecido
mamário.

Com relação a essa zoonose, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A lepstopirose canina é causada principalmente
por leptospiras patogênicas do sorogrupo
Icterohaemorrhagiae.
(   ) Os gatos são os principais reservatórios das
leptospiras dos sorogrupos Icterohaemorrhagiae
e Canicola.
(   ) Em geral, as vacinas utilizadas em cães contra
leptospirose contêm bacterinas vivas do Sorovar
Canicola e Copenhageni.
(   ) As vacinas protegem os animais contra a doença
clínica e contra o estado de portador.
Assinale a sequência correta.
A) V F F F
B) F V V V
C) V V V F
D) F F F V

Com relação à mastite, assinale a alternativa incorreta.
A) A mastite bovina é causada por agentes
infecciosos diferentes, geralmente classificados
em dois grandes grupos, os causadores de
mastite contagiosas e os promotores de mastites
ambientais.
B) Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
agalactiae, Corynebacterium bovis e Mycoplasma
bovis podem ser microrganismos encontrados
nas mamas na mastite bovina.
C) A prevalência da infeção aumenta com a idade,
e a maior taxa de doença clínica geralmente
aparece nos rebanhos com baixa contagem de
células somáticas (CCS).
D) A função imunológica da glândula mamária
fica deprimida no período pós-parto; assim,
a incidência de novas infecções intramamárias
geralmente é menor durante a fase inicial do
período seco e no período periparto.

Questão 43

Questão 45

A contaminação dos alimentos seria incontrolável sem
a ação de sua maior força repressora, a higiene. Assim,
a vigilância em saúde inclui o controle da relação entre a
higiene e a contaminação dos alimentos.

O Programa Nacional de Controle da Raiva dos
Herbívoros elaborado pelo Departamento de Saúde
Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento regulamentou normas para o controle da
raiva nos herbívoros.

Com relação à contaminação dos alimentos, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Em condições normais, quando em seu estado
in natura, os alimentos animais apresentam alta
carga de microrganismos prejudiciais, devido à
presença de agentes patógenos na pele desses
animais.
(   ) Um dos veículos de contaminação dos alimentos
é o homem; assim, uso de luvas, de gorro e de
apetrechos como pinças é importante para se
manter a vigilância higiênica quando os alimentos
são manipulados.
(   ) A contaminação dos alimentos e de produtos
alimentícios pode ocorrer por microrganismos,
agentes químicos, metais pesados e por
infestações parasitárias.
(   ) Os insetos, entre eles as moscas, que podem
transmitir microrganismos, como os do grupo das
salmonelas, bacilos disenteroides e Clostridium
welchii, prejudicam sob vários aspectos os
alimentos.
Assinale a sequência correta.
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Com relação a essas normas para controle da raiva,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) Na profilaxia da raiva dos herbívoros, será
utilizada somente vacina viva, na dosagem de
5 mL, administrada pelo proprietário, por meio da
via subcutânea ou intramuscular.
(   ) Nas áreas de ocorrência de raiva, a vacinação
será adotada sistematicamente, em bovídeos e
equídeos com idade igual ou superior a 8 meses,
sob a supervisão do médico veterinário.
(   ) O proprietário do animal deverá notificar
de imediato ao Serviço Veterinário Oficial a
ocorrência ou a suspeita de casos de raiva,
assim como a presença de animais atacados
por morcegos hematófagos ou a existência de
abrigos de tal espécie.
(   ) Cabe ao proprietário do animal tomar as
providências necessárias ao atendimento dos
animais e à coleta de material para diagnóstico
da raiva e de outras encefalites diferenciais.
Assinale a sequência correta.

A) F V V V

A) F V F V

B) V F V F

B) V F F F

C) V V F V

C) V V V V

D) F F F F

D) F F V F

Questão 46

Questão 48

A aplicação de preceitos de higiene na indústria de
alimentos visa prevenir a contaminação e deterioração
dos produtos.

No gado leiteiro, é comum as doenças do abomaso
serem associadas com doenças metabólicas, estresse
da lactação e insuficiência nutricional.

Com relação à higiene, limpeza e sanitização na indústria
de alimentos, assinale a alternativa correta.

Com relação às doenças do abomaso, assinale a
alternativa incorreta.

A) Como regras mínimas e essenciais exigidas para
os prédios das fábricas, estão as que se referem
ao tipo e qualidade do piso, às características
das paredes e às condições de iluminação e
ventilação dos cômodos.

A) São doenças do abomaso: torção do abomaso
(vólvulo), úlceras abomasais e impactação
associada com digestão vagal e deslocamento
do abomaso.

B) Inúmeros materiais podem ser empregados nas
superfícies de contato com os alimentos, sendo
o aço inoxidável, o titânio e a madeira os mais
recomendados, por serem fáceis de higienizar.

B) A
etiologia
geralmente
associada
ao
deslocamento do abomaso à esquerda (DAE)
é a distensão gasosa e a hipermotilidade do
abomaso, possivelmente devido à alimentação
com baixos níveis de concentrado para vacas
leiteiras na última fase da gestação.

C) A água para a fabricação de alimentos deve ser
destituída de impurezas, isenta de bactérias
e extremamente dura, ou seja, possuir na sua
dissolução alto teor de sais de cálcio e de
magnésio.

C) Os sinais clínicos do deslocamento do abomaso
à esquerda (DAE) podem incluir inapetência,
cetose, diminuição da produção de leite, abdome
normalmente menor que o normal e rúmen não
facilmente palpável.

D) A escolha correta dos detergentes no processo
de limpeza das indústrias de alimentos é
fundamental. Os detergentes alcalinos são os
mais utilizados, como o ortossilicato de sódio,
o metassilicato de sódio e o ácido nítrico.
Questão 47
A preexistência de microrganismos em alimentos é um
fator para aumento de carga microbiana e pode gerar
contaminação dos produtos. Vários microrganismos
podem estar presentes nos alimentos, gerando danos
à saúde do consumidor, como o caso de algumas
bactérias.
Com relação a esses microrganismos, assinale a
alternativa incorreta.
A) As bactérias do gênero Photobacterium são
cocobacilos e crescem geralmente em águas
salgadas, em peixes e pescados marinhos
mortos, tornando a superfície dos peixes mortos
brilhante e esverdeada.
B) As bactérias do gênero Vibrio geralmente
ocasionam alteração em alimentos salgados,
sendo patogênicas e extremamente perigosas
para o homem.
C) As bactérias do gênero Pseudomonas são
bactérias que não produzem fermentação;
assim, promovem alteração somente no sabor
dos alimentos, não causando alteração na cor
destes.
D) As bactérias do gênero Escherichia, comumente
encontradas no intestino dos animais, podem ter
ação piogênica e provocar alterações entéricas
no homem.

D) O tratamento pode incluir correção cirúrgica com
ênfase no reposicionamento do abomaso e sua
fixação (abomasopexia), a fim de evitar recidiva
do deslocamento.
Questão 49
O Plano de Contingência para Peste Suína Clássica
(PSC), elaborado pelo Departamento de Saúde Animal
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
regulamentou normas para o controle e erradicação da
peste suína clássica no Brasil.
Com relação a essas normas, assinale a alternativa
correta.
A) Após a unidade do serviço veterinário oficial
receber a notificação das suspeitas de
ocorrência da PSC, deve-se proceder à visita,
em caráter prioritário, no máximo em 36 horas
após a notificação, adotando procedimentos
como dirigir-se à sede ou administração do
local, evitando o ingresso do veículo oficial na
propriedade.
B) Antes da avaliação clínica, deve-se colher
amostras de sangue dos animais com a suspeita
da doença e de animais sadios, para possibilitar
uma comparação de títulos de anticorpos para
o vírus da PSC. Para o diagnóstico sorológico,
devem ser enviados ao laboratório soros
límpidos, sem hemólise, com um mínimo de
0,5 mL por animal.
C) Os suídeos acometidos de PSC e os seus
contatos diretos deverão ser submetidos ao
sacrifício sanitário no próprio estabelecimento
de criação, recinto ou qualquer outro local
adequado, a critério do coordenador de campo,
após avaliação desses locais e em prazo máximo
de 24 horas após o recebimento da ordem de
matança expedida pelo órgão competente.
D) O sacrifício deverá ser realizado pelo médico
veterinário responsável do criatório, com
posterior destruição por enterramento e / ou
cremação. O método mais aconselhável e
geralmente mais prático é o enterramento.
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Questão 50
O Departamento de Saúde Animal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabeleceu
procedimentos para fiscalização e controle de
estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais,
a fim de assegurar a saúde e o bem-estar das aves e a
qualidade do produto.
Com relação a esses procedimentos, assinale a
alternativa incorreta.
A) Os estabelecimentos produtores de ovos e aves
livres de patógenos específicos (SPF) deverão
possuir galpões construídos em alvenaria,
inclusive suas paredes, de forma a permitir
sua limpeza e desinfecção, dotados de sistema
de filtração absoluta do ar, com manutenção
constante de pressão positiva.
B) A vacinação nos plantéis de aves de reprodução
e comerciais somente poderá ser realizada com
vacina devidamente registrada no MAPA, e o
programa de vacinação deverá ser específico
por região e por segmento produtivo.
C) A distância mínima deve ser de 0,5 km entre
um estabelecimento avícola de reprodução e
abatedouros de qualquer finalidade, fábrica de
ração ou outros estabelecimentos avícolas de
reprodução ou comerciais.
D) Nos estabelecimentos avícolas de reprodução
e comerciais, o monitoramento sanitário deve
ser realizado para doenças como Newcastle,
influenza aviária, salmonelas e micoplasmas.
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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

nutricionista
Código: 417

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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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
Nutricionista
Questão 31
Em relação à Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN) e ao cenário à época da aprovação da
Portaria nº 2.715, de 17 de novembro de 2011, assinale
a alternativa incorreta.
A) A sociedade brasileira vivenciou uma transição
nutricional: o país que apresentava altas taxas
de desnutrição, na década de 1970, passou a ser
o país com uma população adulta com excesso
de peso, em 2008.
B) A Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN) tem por pressupostos os direitos à Saúde
e à Alimentação e é orientada pelos princípios
doutrinários e organizativos do Sistema Único de
Saúde.
C) A Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN) foi aprovada no ano de 1999 e
passou por um processo de atualização e
aprimoramento das suas bases e diretrizes,
de forma a consolidar-se como uma referência
no campo da alimentação e nutrição no Sistema
Único de Saúde.
D) A redução da desnutrição em crianças menores
de 5 anos foi intensa nas décadas anteriores
a 2010, principalmente a desnutrição crônica
em grupos vulneráveis da população, como as
crianças indígenas, quilombolas e residentes na
região Norte do país.
Questão 32
As diretrizes que integram a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) indicam as linhas de
ações capazes de modificar os determinantes de saúde
e promover a saúde da população.
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando a diretriz a seu respectivo
conceito ou descrição.
COLUNA I
1.

Organização da atenção nutricional

2.

Controle e regulação dos alimentos

3.

Promoção da alimentação adequada e saudável

COLUNA II
(   ) Compreende os cuidados relativos à alimentação
e nutrição voltados à promoção e proteção
da saúde, à prevenção, ao diagnóstico e ao
tratamento de agravos, devendo estar associados
às demais ações de atenção à saúde do SUS.
(   ) Compreende um conjunto de estratégias que
proporciona aos indivíduos e coletividades a
realização de práticas alimentares apropriadas
aos seus aspectos biológicos e socioculturais,
bem como ao uso sustentável do meio ambiente.
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(   ) Compreende o planejamento das ações que
garante a inocuidade e a qualidade nutricional
dos alimentos, controlando e prevenindo riscos
à saúde e a preocupação em ofertar o alimento
saudável e com garantia de qualidade biológica,
sanitária, nutricional e tecnológica.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 1 3 2
D) 2 1 3
Questão 33
A Resolução CD/FNDE nº 26/2013 dispõe sobre a
alimentação escolar e contém informações sobre o
planejamento dos cardápios dos alunos no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Considerando essa resolução, os cardápios deverão ser
planejados para atender, em média, às necessidades
nutricionais de modo a suprir, no mínimo,
A) 20% das necessidades nutricionais, distribuídas
em, ao menos, duas refeições, para as creches
em período parcial.
B) 70% das necessidades nutricionais, distribuídas
em, ao menos, três refeições, para as creches
em período integral.
C) 30% das necessidades nutricionais diárias
quando ofertada uma refeição, para os alunos
matriculados na Educação Básica, em período
parcial.
D) 30% das necessidades nutricionais diárias,
por refeição ofertada, para os alunos
matriculados nas escolas e creches localizadas
em comunidades indígenas ou em áreas
remanescentes de quilombos.
Questão 34
A presença do nutricionista habilitado no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
é uma das garantias da manutenção da qualidade da
alimentação escolar, pois compete a ele programar,
elaborar e avaliar os cardápios.
Em relação à oferta da alimentação nas escolas
atendidas pelo PNAE, assinale a alternativa correta.
A) A oferta de fruta in natura no cardápio poderá
ser substituída pela oferta de suco natural sem
adição de açúcar.
B) A oferta de doces e / ou preparações doces fica
limitada a duas porções por semana, equivalente
a 110 kcal / porção.
C) Para as preparações diárias da alimentação
escolar, recomenda-se no máximo 15% da
energia total proveniente de açúcar simples
adicionado.
D) Os cardápios deverão oferecer, no mínimo, três
porções de frutas ou hortaliças por semana
(100 g/aluno/semana) nas refeições ofertadas.

Questão 35
Sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE),
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% deverá ser utilizado na aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações.
(   ) O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e
de assessoramento, instituído no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e entre suas atribuições
estão o monitoramento e fiscalização da aplicação dos recursos e do cumprimento das diretrizes e objetivos do
PNAE.
(   ) É vedada ao gestor a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais
alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o
consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição).
(   ) Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar serão
utilizados na aquisição de gêneros alimentícios e serviços, desde que estes estejam vinculados e relacionados à
alimentação escolar.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V V F F
D) F F V V
Questão 36
Observe a tabela a seguir que apresenta parte da informação nutricional de uma preparação única na porção total servida
aos alunos de uma escola inserida no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Secretaria Municipal de Educação
Programa Nacional de Alimentação Escolar
Cardápio – Educação Básica – 6 a 10 anos de idade
2ª feira
Lanche da manhã
10 hs

Refeição / Horário
Energia (kcal)

Carboidrato (g)

Proteína (g)

300

40

10

Gorduras (g)
Total (g)

Saturada(g)

11

3

Sódio (mg)
400

A preparação apresenta nutrientes em quantidades em conformidade com o determinado pela Resolução
CD/FNDE Nº 26/2013 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exceto por apresentar elevado nível de
A) gordura total.
B) gordura saturada.
C) sódio.
D) carboidrato.
Questão 37
Em relação aos princípios que orientaram a elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira, assinale a
alternativa correta.
A) A alimentação saudável deve ter como base a ingestão de alimentos processados ou minimamente processados.
B) O enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações favorece o consumo de alimentos
ultraprocessados.
C) Guias alimentares limitam a autonomia nas escolhas alimentares, pois, diante da grande oferta de alimentos
ultraprocessados, o acesso a informações confiáveis sobre alimentação adequada e saudável reduz as
possibilidades de escolha de alimentos que atendam a essa prática.
D) Alimentação é mais que ingestão de nutrientes, diz respeito também à forma como alimentos são combinados
entre si e preparados, às características do modo de comer e às dimensões culturais e sociais.
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Questão 38

Questão 40

O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica
os alimentos pelo tipo de processamento empregado em
sua produção.

A realização do diagnóstico nutricional e o monitoramento
do estado nutricional são importantes para todas as
faixas de idade, consistindo no eixo central das ações de
saúde voltadas para a fase da infância e da adolescência.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando o alimento à sua classificação
em relação ao tipo de processamento.
COLUNA I
1.

Minimamente processados

2.

Processados

3.

Ultraprocessados

COLUNA II
(   ) Empanado à base de frango
(   ) Leite longa vida pasteurizado
(   ) Atum enlatado
Assinale a sequência correta.

No âmbito do Programa Nacional de Alimentação e
Nutrição, considere as afirmativas a seguir.
I.

A antropometria possibilita que os diagnósticos
individuais sejam agrupados e analisados de
modo a fornecer o diagnóstico coletivo, permitindo
conhecer o perfil nutricional de um determinado
grupo.

II.

Para a vigilância do estado nutricional,
é preconizado o método antropométrico.

III. Para a realização do diagnóstico nutricional nas
escolas, o nutricionista pode firmar parceiras
com universidades e faculdades de nutrição e
professores de educação física.
Estão corretas as afirmativas

A) 3 1 2

A) I e II, apenas.

B) 2 1 3

B) I e III, apenas.

C) 1 3 2

C) I, II e III.

D) 3 2 1

D) II e III, apenas.

Questão 39

Questão 41

Em parceria com a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) e a Universidade de São Paulo (USP),
o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para a
População Brasileira, que apresenta os dez passos para
uma alimentação adequada e saudável.

Os procedimentos de Boas Práticas para serviços
de alimentação e os Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPs) são regulamentados pelas
RDCs 216/2004 e 275/2002, respectivamente,
e visam garantir as condições higiênico-sanitárias dos
alimentos preparados em estabelecimentos e serviços
de alimentação.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um
desses dez passos.
A) Comer
com
regularidade
e
atenção,
em ambientes apropriados e, sempre que
possível, com companhia.
B) Consumir apenas alimentos in natura ou
minimamente processados e excluir o consumo
de alimentos ultraprocessados.
C) Evitar fazer compras de alimentos em locais
onde apenas são comercializados alimentos
ultraprocessados e evitar comer em redes de
fast food.
D) Consumir diariamente pequenas porções de
óleos, gorduras, sal e açúcares em preparações
culinárias e evitar o consumo de alimentos
processados.

Considerando essas resoluções, assinale a alternativa
incorreta.
A) Os POPs podem ser apresentados como anexo
do Manual de Boas Práticas de Fabricação do
estabelecimento e devem estar acessíveis aos
responsáveis pela execução das operações e às
autoridades sanitárias.
B) Deve-se prever registros periódicos suficientes
para documentar a execução e o monitoramento
dos Procedimentos Operacionais Padronizados.
Os registros devem ser mantidos por período
mínimo de 90 dias, contados a partir da data de
preparação dos alimentos.
C) A frequência das operações e o nome, cargo
e / ou função dos responsáveis por sua execução
devem estar especificados em cada POP.
D) Os POPs referentes ao controle integrado de
vetores e pragas urbanas devem contemplar as
medidas preventivas e corretivas destinadas a
impedir a atração, o abrigo, o acesso e / ou a
proliferação de vetores e pragas urbanas.
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Questão 42
Considere a seguinte situação hipotética.
Em uma escola de um município, foi identificado um caso de surto alimentar que está sendo investigado. Analisando os
registros de produção da refeição do dia, a equipe da Vigilância Sanitária verificou que a preparação estrogonofe de frango
(sobra limpa) foi reaproveitada do período diurno para o noturno e encontrou as planilhas de registro de temperaturas das
várias etapas do processo, da produção à distribuição. Analise os dados obtidos.
Planilha de registro de temperatura de degelo (ETAPA 1)
ALIMENTO

DATA / HORA

EQUIPAMENTO

TEMPERATURA (superfície do alimento)
0 ºC

07/08/2019 - 16h
07/08/2019 - 20h

Peito de frango

4 ºC

Geladeira 1

07/08/2019 - 22h

6 ºC
10 ºC

08/08/2019 - 6h
Planilha de registro de temperatura de espera (ETAPA 2)
PREPARAÇÃO
Estrogonofe de
frango

DATA / HORA

TEMPERATURA
(centro do alimento)

08/08/2019

08/08/2019
(Início da espera)
11h30

TEMPERATURA
(centro do alimento)

DATA / HORA

75 ºC

65 ºC

(Final da espera)
13h30

Planilha de resfriamento da preparação (ETAPA 3)
ALIMENTO

DATA / HORA

EQUIPAMENTO

TEMPERATURA
(centro do alimento)
65 ºC

08/08/2019 - 13h30
08/08/2019 - 14h
Estrogonofe de
frango

08/08/2019 - 15h

Banho de gelo

08/08/2019 - 19h

30 ºC
20 ºC

08/08/2019 - 15h30
08/08/2019 - 17h

50 ºC

Geladeira 2

10 ºC
4 ºC

Com base nessas informações e considerando as recomendações da RDC 216/2004, assinale a alternativa que apresenta
a(s) etapa(s) em que ocorreu(am) falha(s) no processo de preparo / distribuição / armazenamento da refeição e que
pode(m) ter favorecido a multiplicação de microrganismos.
A) Etapas 1 e 2.
B) Etapa 3.
C) Etapa 2.
D) Etapas 1 e 3.
Questão 43
A anemia por deficiência de ferro constitui o déficit nutricional mais comum em todo o mundo.
Em relação a essa anemia, assinale a alternativa incorreta.
A) É uma consequência frequente de doença no íleo terminal ou ressecção desse segmento intestinal.
B) São sintomas da anemia por deficiência de ferro: taquicardia, fadiga, glossite e parestesia.
C) É caracterizada como anemia hipocrômica e microcítica.
D) Apresenta marcadores como a transferrina com nível elevado e a ferritina com nível baixo.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 44 e 45.
Durante a avaliação nutricional, o exame físico pode
fornecer evidências de deficiências nutricionais
especificas de alguns nutrientes.
Considere que, ao examinar um paciente, o nutricionista
verificou que ele apresenta uma mancha acinzentada,
brilhante e triangular nos olhos e a presença de petéquias
na pele.

Questão 47
Durante a manipulação ou preparo do alimento,
é importante observar algumas características
que demonstram frescor ou que podem sinalizar a
deterioração desse alimento.
Em relação à qualidade e às características dos ovos,
assinale a alternativa incorreta.

QUESTÃO 44

A) À medida que o ovo envelhece, parte do CO2 sai
pela porosidade da casca e ocorre entrada de ar
externo, aumentando o tamanho da câmara de ar.

Os dois sinais apresentados indicam, respectivamente,
a deficiência de

B) No ovo velho, ocorre ruptura da membrana
vitelina e a mistura da clara com a gema.

A) zinco e vitamina K.
B) vitamina D e niacina.
C) vitamina A e vitamina C.
D) tiamina e ferro.

C) Os ovos frescos possuem pH interno alcalino,
gema lateralizada e firme.  
D) O ovo fresco tem casca áspera e fosca, e o ovo
velho tem a casca lisa e com brilho.

Questão 45

Questão 48

Para auxiliar na correção das deficiências apresentadas
pelo paciente, o nutricionista deve orientar o consumo de

O leite materno traz benefícios nutricionais e
imunológicos inquestionáveis, e o aleitamento materno
deve ser sempre a primeira opção para lactentes.

A) frutas cítricas e vegetais folhosos verde-escuros.
B) fígado, peixe e ovos.
C) leite e cereais integrais.
D) carne e óleos vegetais.
Questão 46
Analise o caso clínico a seguir.
Paciente, sexo masculino, 73 anos de idade, sedentário,
compareceu ao hospital para avaliação médica com
queixa de dores na coxa e no quadril, causadas
por uma queda após fraqueza sentida nas pernas.
Não foi constatada fratura, mas o paciente foi orientado a
manter-se em repouso por duas semanas e foi
encaminhado ao ambulatório para avaliação nutricional,
com suspeita de sarcopenia.
Os dados são:
Peso = 74 kg
Altura = 1,64 m
Ingestão alimentar habitual de massas, pães, margarina,
bolos e biscoitos, pobre em carne, leite, frutas e verduras.
Considere os itens a seguir.
I.

Índice de Massa Corporal / ajuste da oferta
energética a fim de evitar o sobrepeso.

II.

Determinação de desempenho físico pelo teste
de velocidade da marcha / ajuste na quantidade
de proteína da dieta.

Em relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta.
A) A lactose é o principal carboidrato do leite
humano, fornece aproximadamente 40% das
necessidades energéticas do bebê e facilita a
absorção de cálcio e ferro.
B) O colostro contém mais proteína e menos
gordura, carboidrato e calorias do que o leite
maduro.
C) A concentração de gordura do leite humano
sofre flutuações tanto na quantidade quanto na
qualidade em relação à alimentação materna ao
longo do dia.
D) As concentrações de sódio, potássio e cloro são
menores no colostro do que no leite maduro.
Questão 49
Em relação às indicações e contraindicações, vantagens
e desvantagens da terapia nutricional (oral, enteral e
parenteral), assinale a alternativa correta.
A) A terapia nutricional enteral está indicada nas
situações em que o trato digestivo estiver total
ou parcialmente funcional ou quando a ingestão
por via oral for insuficiente para atingir 50% das
necessidades nutricionais diárias.

III. Detecção da força de preensão manual  / inserção
de frutas e verduras na dieta.

B) A terapia nutricional parenteral está indicada nos
casos de obstrução intestinal e na vigência de
instabilidade hemodinâmica.

Apresentam, respectivamente, o método diagnóstico
para identificação da sarcopenia e orientação nutricional
para o paciente.

C) Recomenda-se terapia nutricional enteral
precoce, com dieta oligomérica em pacientes
com trauma.

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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D) A suplementação oral está indicada em pacientes
com perda de peso ou com ingestão insuficiente
de nutrientes em um período de cinco a sete dias
de hospitalização.

Questão 50
Observe o gráfico a seguir que apresenta o índice peso / idade de quatro crianças, A, B, C e D, do sexo feminino.

De acordo com os dados apresentados na figura, os critérios adotados pelo Ministério da Saúde e pela Organização
Mundial da Saúde para a classificação do estado nutricional das crianças, assinale com V as afirmativas verdadeiras e
com F as falsas.
(   ) A criança A apresenta baixo peso para a idade.
(   ) A criança C apresenta baixo peso para a idade.
(   ) A criança B apresenta peso elevado para a idade, mas requer avaliação dos índices de peso / estatura ou IMC /
idade para um adequado diagnóstico nutricional.
(   ) A criança D apresenta peso adequado para a idade.
Assinale a sequência correta.
A) V V V F
B) F V V V
C) F F F V
D) V F F F
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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

profissional de educação física
Código: 418

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
profissional de educação física
Questão 31
A resistência é a capacidade determinante para o
rendimento do atleta nas provas de média e longa
duração na natação e no atletismo, por exemplo, além
de ser fundamental para a manutenção da técnica e
do desempenho em esportes de longa duração, como
o futebol, sendo caracterizada como a capacidade de
resistir à fadiga nos esforços de longa duração e de
intensidade moderada.
Analise as seguintes afirmativas sobre a classificação
da resistência de acordo com a sua predominância
energética e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) Resistência de curta duração, de 6 a 15 segundos:
predominância do sistema da glicólise anaeróbia.
(   ) Resistência de média duração, de 15 a 90
segundos: predominância do sistema energético
de ATP e ATP-CP.
(   ) Resistência de longa duração, entre 90 segundos
e 8 minutos: predominância do metabolismo
aeróbio-anaeróbio.
(   ) Resistência de longa duração, acima de duas
horas: predominância do metabolismo aeróbio e
degradação de gorduras.
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
A ginástica artística é uma modalidade que exige muito
empenho e dedicação do praticante, já que cada detalhe
técnico deve ser aprimorado para aproximar-se de um
movimento perfeito. Fatores genéticos e biotipo fazem
também diferença no desempenho do atleta, o que
limita em grande escala o número de candidatos a uma
carreira desportiva.
A ginástica artística consiste em
A) solo, cavalo com alças, argolas, salto sobre a
mesa, paralelas simétricas e barra fixa para os
homens e salto, solo, paralelas assimétricas e
trave de equilíbrio para as mulheres.
B) ginástica rítmica, solo, saltos e ginástica
aeróbica esportiva para as mulheres e cavalo
com alças, argolas, ginástica acrobática, barra
fixa e trampolim acrobático para os homens.
C) solo, salto, cavalo com alças, argolas, salto
sobre a mesa, paralelas assimétricas e trave de
equilíbrio para homens e mulheres.
D) step, localizada, GAP, abdominais, musculação,
método Pilates e sistema body pra homens e
mulheres.
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Questão 33
Periodização deriva de período, uma porção ou divisão
do tempo em pequenos segmentos, a fim de propiciar
o desempenho máximo em intervalos de tempo
pré-determinados.
Com relação à periodização, assinale a alternativa
incorreta.
A) O microciclo é a menor estrutura do treinamento.
Um microciclo de sete dias, por exemplo,
pode ser composto de duas sessões diárias
de treinamento, totalizando um microciclo de
14 sessões. As sessões buscam a relação ótima
entre estímulo e recuperação, bem como o
desenvolvimento planejado dos estímulos sobre
os sistemas energéticos.
B) O mesociclo é a estrutura dos grandes ciclos
de treinamento e pode ser semestral, anual ou
plurianual. Esses grandes ciclos são divididos em
períodos chamados de preparatório, competitivo
e de transição, os quais são claramente
diferenciados por seus conteúdos e objetivos.
C) A periodização de um treinamento refere-se
a métodos específicos de manipulação de
aspectos que garantem a alteração sistemática
das variáveis do treinamento. É a definição de
limites temporais que permite aos treinadores
estruturar o treinamento de forma objetiva,
em cada momento da preparação esportiva.
D) O principal objetivo do treinamento físico
na periodização é, por meio da indução de
adaptações positivas nos estados físico, motor,
cognitivo e afetivo do indivíduo, aumentar o nível
do seu condicionamento de forma que ele atinja
o ápice do desempenho durante a competição
atlética.
Questão 34
Considere que no campo de jogo durante uma partida
de futebol, após uma cobrança de falta realizada pelo
jogador A, o jogador B, da mesma equipe do jogador A,
estará em posição de impedimento quando
A) qualquer parte de sua cabeça, corpo ou
pés estiver na metade do campo adversário
(excluindo a linha de meio de campo) e estiver
mais próximo da linha de meta adversária do que
a bola e o penúltimo adversário.
B) os seus pés estiverem mais próximos da linha
da área adversária do que o goleiro adversário,
independente da posição da bola em jogo.
C) qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés
estiver na metade do seu próprio campo de
jogo e estiver mais próximo da linha de meta
adversária do que a bola e o último adversário.
D) os seus pés estiverem na metade do campo
adversário (excluindo a linha de meio de campo)
e estiverem mais próximos da linha da pequena
área adversária do que o último adversário.

Questão 35

Questão 37

Organizar um evento esportivo é executar todas as
providências preparatórias necessárias para assegurar
as melhores condições a sua realização, entre elas a
construção da tabela de jogos, com critérios objetivos.

No futsal, os jogadores necessitam possuir uma
elevada capacidade de velocidade, força e agilidade de
movimentos, além de uma boa noção espaço-temporal,
permitindo assim uma rápida aceleração e mudança de
direção em espaços reduzidos, dividindo estes com os
adversários e seus companheiros de time.

Num campeonato de futebol, por exemplo, com
18 equipes inscritas, sendo o sistema de disputa
eliminatória simples o escolhido pela organização do
evento, pode-se afirmar que o campeão do torneio será
conhecido no final da
A) nona partida.
B) 12ª partida.
C) 16ª partida.
D) 17ª partida.
Questão 36
Para reduzir o fenômeno da atrofia muscular e a
diminuição da perda gradual de força muscular que se
associa à idade, o treinamento de força é parte essencial
de um programa geral de treinamento para homens e
mulheres.
Com relação ao treinamento de força, assinale a
alternativa incorreta.
A) O princípio da adaptação está pautado
nas diferentes variáveis que podem ser
aplicadas, uma delas é a carga que é imposta,
o que eventualmente causa rompimento de
sarcômeros, redução das reservas energéticas,
acúmulo de metabólitos que, junto com mais
alterações fisiológicas, acabam por fazer
surgir a necessidade de uma nova adaptação,
adequando-se às novas condições, promovendo
alterações estruturais.
B) Um dos princípios mais importante de qualquer
tipo de treinamento de força é o princípio
da coletividade e do estudo anatômico, pois
envolve características gerais, comprovadas
cientificamente que o protocolo de treinamento
aplicado em diferentes indivíduos certifica o
mesmo resultado.
C) O treinamento deve ser sistêmico e
metodológico, visando um objetivo ou finalidade.
O treinamento de força deve ser repetido e
ajustado continuamente, por exemplo, para o
ganho de massa, buscando métodos que visem
esse ganho, em que as adaptações internas e
externas devem ser feitas como meios que os
justifiquem.
D) O princípio da sobrecarga é um dos mais
importantes do treino de força. Após a adaptação
neuromuscular e a entrada na homeostase,
o passo seguinte é afastar do organismo
esse equilíbrio, utilizando a intensidade e a
regeneração para melhorar as novas adaptações
em aspectos quantitativos e qualitativos.

O tiro lateral no futsal será cobrado sempre que a bola
atravessar inteiramente as linhas laterais pelo solo, pelo
alto ou tocar no teto.
O retorno da bola à quadra de jogo será dado com o uso
das(os)
A) pés, estando a bola colocada no local de onde
saiu, podendo ser chutada em qualquer direção,
sendo o chute executado por um jogador
adversário daquela equipe que tocou a bola por
último.
B) mãos, estando a bola colocada até um metro
de distância do local de onde saiu, podendo ser
lançada em qualquer direção, sendo o chute
executado por um jogador adversário daquela
equipe que tocou a bola por último.
C) pés, estando a bola colocada até um metro de
distância do local de onde saiu, devendo ser
chutada obrigatoriamente para o campo de
ataque, sendo o chute executado por um jogador
da mesma equipe que tocou a bola por último.
D) mãos, estando a bola colocada no local de onde
saiu, devendo ser chutada obrigatoriamente para
o campo de defesa, sendo o chute executado
por um jogador da mesma equipe que tocou a
bola por último.
Questão 38
Para o normal funcionamento do metabolismo humano,
é necessária energia, armazenada em todas as
células sob a forma de ATP (trifosfato de adenosina).
O músculo é um tecido especialmente adaptado para a
transformação de energia química (ATP) em mecânica
(tensão muscular decorrente do mecanismo fisiológico
da contração muscular). No processo de transformação
de energia química em mecânica consideram-se três
vias possíveis: a via anaeróbia aláctica, a anaeróbia
láctica e a aeróbia.
Essas vias utilizam, respectivamente, os sistemas de
produção de energia
A) energético fosfato, ATP-CP e glicolítico.
B) glicolítico, ciclo de Krebs e oxidativo.
C) ciclo de Krebs, oxidativo e ATP-CP.
D) ATP-CP, glicolítico e oxidativo.
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Questão 39

Questão 41

A resistência aeróbia, também designada de resistência
cardiorrespiratória, depende da capacidade do
organismo em captar, fixar, transportar e utilizar o
oxigênio. Estas funções, no seu conjunto, constituem
o sistema de transporte e utilização de oxigênio.
O parâmetro fisiológico que melhor traduz a
potencialidade deste sistema é o consumo máximo de
oxigênio.

Muitos dos músculos dos membros inferiores são usados
na manutenção da postura ereta e, por isso, resistem
constantemente à força da gravidade.

Considerando esse contexto, analise as seguintes
afirmativas.
I.

II.

A componente periférica do VO2 é constituída
pelos diferentes tecidos que utilizam oxigênio
para o seu funcionamento. No decurso do
exercício, o tecido muscular é preponderante na
utilização do oxigênio distribuído aos diferentes
tecidos.
O débito cardíaco resulta do produto da frequência
cardíaca pelo volume de ejeção sistólica ou
volume sistólico. Em esforço, o débito cardíaco
aumenta de forma proporcional à intensidade do
esforço.

III. Durante o exercício, a pressão arterial aumenta,
apresentando relação direta com a intensidade
do exercício e com o débito cardíaco. O débito
cardíaco é o principal fator explicativo para
o aumento da pressão arterial em esforço.
Este aumento é proporcional à intensidade do
exercício, principalmente para a pressão arterial
máxima ou sistólica.
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 40
O voleibol é um esporte disputado entre duas equipes
de seis jogadores cada, em uma quadra retangular,
dividida ao meio por uma rede. Cada equipe ocupa um
lado da quadra, e a disputa do ponto inicia-se com o
saque, sendo que a bola pode ser tocada três vezes por
cada equipe sem bater no chão antes de ser devolvida
ao campo adversário, preferencialmente com as mãos.
Os jogadores são designados pelas funções que
desempenham em quadra, sendo que o líbero é o
jogador
A) com habilidade específica para a preparação de
jogadas de ataque.
B) que tem como principal tarefa recepcionar bem
os saques e defender os ataques, passando a
bola com perfeição para o levantador.
C) com alto poder de definição, força, velocidade e
habilidade, que ataca pelas pontas ou saltando
de trás da linha dos 3 metros.
D) geralmente o mais alto do time, que deve
combinar duas qualidades: ter habilidade no
bloqueio e ter velocidade para atacar.
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O músculo com origem na face posterior do terço
proximal da fíbula e no terço médio da tíbia, com inserção
no calcâneo através do tendão calcâneo e inervação no
nervo tibial, cuja principal função é de flexão plantar do
pé, é o músculo
A) sartório.
B) tensor da fáscia lata.
C) sóleo.
D) tibial posterior.
Questão 42
Os métodos de ensino buscam apresentar princípios
e orientações metodológicas que contribuam para
a melhoria da formação esportiva e para eficácia
pedagógica dos treinadores.
A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, fazendo a relação do método de ensino com
o seu respectivo conceito.
COLUNA I
1.

Método global

2.

Método de confrontação

3.

Método parcial

4.

Método situacional

COLUNA II
(   ) O processo de ensino é 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.
(   ) Seu ensino é desenvolvido a partir da “série
de jogos” acessíveis às faixas etárias e às
capacidades técnicas dos alunos, no qual se
busca contemplar “a ideia central do jogo” ou as
suas estruturas básicas.
(   ) Preconiza o ensino por meio 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 propiciará seu aprendizado e  
vivência.
(   ) Caracteriza-se pela ideia que a principal forma
de se aprender o jogo é jogar o jogo do adulto,
com suas regras e formas.
Assinale a sequência correta.
A) 4 2 1 3
B) 2 4 3 1
C) 3 1 4 2
D) 1 3 2 4

Questão 43

Questão 45

O envelhecimento é um fenômeno extremamente
complexo, causado por diversos fatores que produzem
tendências e consequências das mais diversas.

A aquisição de uma habilidade motora está associada
à aprendizagem de cada componente dessa habilidade
e da interação que existe entre esses componentes.
A aprendizagem da habilidade remete a um dispêndio
de tempo de prática e diferentes formas de praticar que
podem gerar resultados distintos. Uma das formas de
organizar a prática é pelo todo ou pelas partes.

Considerando esse contexto, analise as seguintes
afirmativas.
I.

II.

A atividade física regular melhora a qualidade
e expectativa de vida do idoso, devendo ser
estimulada ao longo da vida. A atividade física
modifica os estilos e hábitos de vida dos idosos,
controlando ou retardando o aparecimento de
doenças crônicas, mantendo-os funcionalmente
independentes por mais tempo, auxiliando
na perda de peso, aumento da autoestima e
proporcionando maior disposição para as tarefas
diárias.
Qualidade de vida é a percepção do indivíduo
da sua posição na vida, no contexto da cultura
e sistemas de valores nos quais se insere e em
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões
e preocupações. Trata-se de um amplo conceito
de classificação, afetado, de modo complexo,
pela saúde física do indivíduo, estado psicológico,
relações sociais, nível de independência e pelas
suas relações com as características mais
relevantes do seu meio ambiente.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa
correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
D) As afirmativas I e II são falsas.
Questão 44
A aptidão física associada à saúde deve ser uma
preocupação de todos os indivíduos de todas as
faixas etárias ao longo da vida, estando relacionada
à flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, força e
composição corporal. A aptidão física é trabalhada nas
aulas de Educação Física como forma de prevenção de
doenças e diminuição de fatores de risco.
Nesse contexto, o conceito de aptidão física é
A) qualquer movimento corporal com gasto
energético acima dos níveis de repouso,
incluindo as atividades diárias.
B) qualquer movimento corporal produzido pelos
músculos esqueléticos que resulte em gasto
energético, não sendo preocupante a magnitude
desse gasto de energia.
C) a capacidade de realizar níveis moderados ou
vigorosos de atividade física sem evidenciar
sinais exagerados de fadiga.

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

Para habilidades de alta complexidade (número
elevado de componentes) e baixa organização
(pouca interação entre os componentes),
o método das partes é o mais adequado. Se há
alta complexidade e a interação é facilmente
obtida, logo se torna importante a aprendizagem
de cada uma das partes, visto que ajuntar não é
o problema.
PARALELAMENTE

II.

quando a habilidade tem baixa complexidade
e alta organização, o método do todo seria
o mais eficiente. Com poucos componentes,
não é necessária a prática exclusiva para cada
um deles e, com alta organização, o complicador
da tarefa seria encontrar o único modo de interagir
com os poucos componentes.

A respeito dessas afirmativas e sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II
justifica a I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
justifica a I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
Questão 46
No jogo de handebol, após a equipe perder a posse da
bola no ataque, no sistema defensivo 6 x 0, os jogadores
deverão retornar para a defesa o mais rápido possível e
pelo caminho mais curto.
São características desse sistema de defesa, exceto:
A) Dar sentido de responsabilidade coletiva à
equipe.
B) Dificultar a movimentação dos adversários na
linha de 12 metros.
C) Reduzir as possibilidades dos arremessos a gol
por parte do adversário.
D) Possibilitar a ajuda a um companheiro (cobertura
e ajuda recíproca).

D) a quantidade de energia despendida nas
atividades físicas que requerem movimentos
musculares e de repetição, expressa em METs
ou kJ.min–1.
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Questão 47
Independentemente dos aspetos genéticos, do meio
ambiente e dos atributos pessoais, uma atividade física
orientada para a melhoria da aptidão cardiorrespiratória,
da flexibilidade, da força e da composição corporal torna
a aptidão física um pilar fundamental na saúde dos
indivíduos.
Nesse contexto, a composição corporal é a(o)
A) habilidade do coração no bombeamento do
sangue oxigenado para todas as partes do
corpo humano, através da prática continuada
de atividades físicas que envolvam grandes
grupos musculares, como o ciclismo, a corrida
e a natação.
B) conjunto dos componentes que formam a massa
corporal. Apresenta dois componentes: o peso
correspondente à massa gorda (gordura) e o
peso correspondente à massa magra (músculos).
Uma das maneiras de determinar a composição
corporal é pela fórmula de índice de massa
corporal: IMC = peso (kg) / altura2 (metros).
C) capacidade motora que permite realizar
movimentos de grande amplitude por meio
de exercícios específicos de alongamento,
permitindo a prevenção de dores nos músculos
e nas costas.
D) propriedade muscular que permite manter níveis
de força e resistência adequados por meio de
exercícios aeróbios, bem como de exercícios
de força e resistência muscular, permitindo a
diminuição da fadiga muscular localizada e a
redução da pressão arterial sistólica durante os
esforços físicos intensos.
Questão 48
O joelho é uma grande articulação capaz de sustentar
e suportar cargas diversas, além de apresentar grande
mobilidade em sua constituição, possibilitando recursos
para a realização de diversas atividades.
Analise as seguintes afirmativas sobre a articulação
do joelho e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) O joelho é uma articulação sinovial constituída
por três junturas dentro de uma única cápsula
articular, entre essas duas articulações
condilares do complexo articular tibiofemoral que
proporciona a sustentação de peso, e ainda uma
terceira, apresentando-se como patelofemoral.
(   ) Os ligamentos no joelho são espessos em suas
bordas, sendo alimentados por vasos sanguíneos
e nervos que proporcionam sensações e
informações relacionadas à cápsula articular,
desenvolvendo um papel importante na absorção
de choque, pois sua constituição é eficaz quanto
à resistência e sustentação de cargas.
(   ) O joelho apresenta meniscos, que podem ser
divididos em menisco medial e menisco colateral,
que vai da crista ilíaca do epicôndilo lateral do
fêmur até a cabeça da fíbula, e proporciona
estabilidade ao joelho em sua porção lateral.
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Assinale a sequência correta.
A) F V V
B) V F V
C) F V F
D) V F F
Questão 49
Para a elaboração de um evento esportivo, é primordial
um planejamento bem elaborado, objetivos bem
definidos, regulamento e tabela de jogos com conceitos
claros, recursos (humanos, financeiros e materiais) e
organização estruturada com colaboradores trabalhando
em equipe para um mesmo ideal.
Num campeonato de tênis de mesa realizado na
praça, por exemplo, com nove participantes inscritos
e presentes, classificados numa chave única, sendo o
rodízio simples adotado como sistema singular escolhido
pela organização do evento, pode-se afirmar que o
campeonato terá a realização total de
A) nove partidas.
B) 24 partidas.
C) 36 partidas.
D) 72 partidas.
Questão 50
No jogo de basquetebol, a equipe que marcar o maior
número de pontos ao final do tempo de jogo será a
vencedora. A cesta que é atacada por uma equipe é a
cesta dos adversários, e a cesta que é defendida por
uma equipe é a sua própria cesta. A quadra de jogo
é uma superfície rígida, plana, livre de obstruções e
delimitada por linhas próprias da modalidade.
Em relação ao jogo de basquete, assinale a alternativa
correta.
A) Uma cesta é feita quando uma bola viva entra
na cesta por cima ou por baixo e permanece
ou atravessa a cesta inteiramente. A bola é
considerada como estando dentro da cesta
quando uma mínima parte sua está dentro da
cesta e abaixo do nível do aro.
B) Toda cesta de lance livre ou da área de campo
vale dois pontos, creditada para a equipe que
está atacando a cesta dos adversários, quando
a bola entra na cesta. Após a cesta, a posse de
bola para retomada do jogo pertence à equipe
que sofreu a cesta.
C) As substituições são ilimitadas. Um jogador que
tenha se tornado um substituto e um substituto
que tenha se tornado um jogador podem retornar
ou deixar a partida, respectivamente, quantas
vezes quiserem e com o jogo correndo, ou
seja, não é necessário que o cronômetro esteja
parado para a realização das substituições.
D) O jogador que está fazendo a reposição lateral
não poderá levar mais que 5 segundos para
soltar a bola; não pode pisar na quadra de
jogo enquanto tiver a bola em sua(s) mão(s);
não pode tocar a bola na quadra de jogo antes
que ela tenha tocado outro jogador; e não pode
fazer a bola entrar na cesta diretamente.
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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.

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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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

Questão 33
No processo de comunicação visual, a cor é um atributo
a ser conhecido e controlado.

Programador Visual
Questão 31
Sobre técnicas e estratégias de comunicação visual,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) A mensagem e o significado de uma peça gráfica
se encontram na substância física na qual ambos
estão reproduzidos.
(   ) Fazem parte da composição visual elementos
básicos como ponto, linha, forma, direção e  
dimensão.
(   ) Na comunicação visual, a forma é afetada pelo
conteúdo, que é afetado pela forma.
(   ) Ver e perceber são fatos naturais do organismo
humano, e ver garante a capacidade de tornar
compreensíveis e funcionais as manifestações
visuais.
Assinale a sequência correta.
A) V V F V
B) F F V V
C) F V V F
D) V F F  F
Questão 32
De acordo com as determinações e definições legais
do Capítulo VIII, do Código Municipal de Posturas de
Uberlândia, instituído pela Lei nº 10.741, de  6 de abril  
de  2011, que trata da publicidade em geral, assinale a
alternativa incorreta.
A) A exploração de publicidade no mobiliário ou
equipamento urbano será admitida quando
houver interesse público, por pessoa física ou
jurídica, nos termos da lei específica.
B) A proteção, preservação e recuperação
do patrimônio cultural, histórico, artístico e
paisagístico, de consagração popular, constituem
diretrizes a serem observadas na colocação dos
dispositivos de publicidade.
C) Os dispositivos de publicidade animados são
aqueles que possuem programação de múltiplas
mensagens, movimentos, mudanças de cores,
jogos de luz ou qualquer mecanismo intermitente.
D) Os anúncios colocados em terrenos próprios,
de domínio privado, visíveis em lugares públicos,
não dependem de licença da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos.

De acordo com David Bann (2012), sobre as cores é
correto afirmar:
A) As luzes nas cores vermelho, verde e azul,
quando combinadas, resultam na luz branca.
Esse processo recebe o nome de síntese
subtrativa.
B) No processo de impressão off set, a combinação
sólida das tintas nas cores cyan, magenta e
amarela forma um marrom escuro. Por causa
das imperfeições dos pigmentos, é necessário
adicionar preto para obter um preto sólido limpo.
C) O Pantone Matching System, ou simplesmente
Pantone, mostra uma variedade de cores sólidas
que podem ser reproduzidas de forma precisa
na impressão em quadricromia com as cores de
escala cyan, magenta, amarelo e preto.
D) A reprodução em quadricromia das cores CMYK
(cyan, magenta, amarelo e  preto)  abrange um
espectro de cores maior que as cores que podem
ser mostradas pelos dispositivos de cores em
RGB (vermelho, verde e azul).
Questão 34
Há terminologias técnicas específicas nas diversas
áreas de atuação profissional, o que ocorre também na
comunicação visual.
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando o termo a seu respectivo
significado.
COLUNA I
1.

Meio-tom

2.

Pixel

3.

Resolução

4.

Sangria

5.

Viúva

COLUNA II
(   ) São pontos, em uma tela de computador,
televisão, tablet e outros dispositivos correlatos,
combinados para formar uma imagem.
(   ) Área do impresso que se estende para além da
margem a ser refilada.
( ) Grau de nitidez de um caractere ou imagem
impressa ou exibida.
(   ) Imagem de pontos de vários tamanhos que
representa gama de valores tonais entre áreas
claras e escuras.
(   ) Única palavra, ou linha curta, que aparece no
início de uma página.
Assinale a sequência correta.
A) 2 5 3 4 1
B) 1 5 2 3 4
C) 3 2 5 4 1
D) 2 4 3 1 5
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Questão 35

Questão 38

Tendo em vista a aplicação da cor na marca, de acordo
com Alina Wheeler (2012), assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

Sobre a composição dos elementos tipográficos nas
páginas de um livro, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

(   ) A cor facilita o reconhecimento e atua na
construção do valor da marca.

(   ) As notas aparecem usualmente com fonte menor
e no pé da página, mas podem aparecer na
lateral.

(   ) Cores podem ter conotações diversas em culturas
diferentes.
(   ) Definida a cor, assegura-se a unidade nas
diversas aplicações.
(   ) Na sequência da percepção visual, o cérebro lê o
conteúdo, a forma e a cor.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) V F V V
C) F V F V
D) F F V F

(   ) Na diagramação, a língua do texto não influencia
na distância entre palavras.
(   ) No texto escrito, o conteúdo prevalece sobre a
forma. Dessa maneira, a escolha tipográfica é
dissonante do que dizem as palavras.
(   ) O equilíbrio visual na distribuição das fontes é
mais importante que o equilíbrio matemático.
Assinale a sequência correta.
A) V F F V
B) F V F V
C) F F V F
D) V V V F

Questão 36

Questão 39

Há uma relação entre o trabalho do programador visual
com o método de reprodução de um material gráfico.

Sobre preço, custo e valor do projeto gráfico, assinale a
alternativa correta.

Sobre essa relação, em impressos editoriais, assinale a
alternativa incorreta.

A) Custo e valor do projeto gráfico possuem
diferenças semânticas, mas se equivalem
na prática e na metodologia de cálculo das
despesas finais de um projeto gráfico.

A) O cálculo das margens das páginas de um livro
depende do método de encadernação a ser
utilizado e fica incorreto se esse método não for
seguido.
B) Na reprodução de texto, o controle cromático
é importante, mesmo em um impresso preto e
branco, pois há vários tons de preto.
C) Para preservar a legibilidade do texto, em papéis
brilhantes as tintas de impressão devem ser
mais reflexivas que o papel.
D) As características da fonte sofrem influência do
tipo de papel sobre o qual essas fontes serão
impressas.

B) Na apresentação dos custos do projeto, valores
com arte final, provas coloridas e protótipos
não entram na composição, uma vez que
são responsabilidades do fornecedor desses
serviços.
C) O alcance geográfico do produto, que resultará
do projeto gráfico, tem impacto nos custos do
projeto e do produto.
D) O prazo solicitado para produção de um trabalho
junto à empresa gráfica contratada não tem
impacto no preço final do produto, haja vista que
são acordados previamente.

Questão 37

Questão 40

Sobre processo do projeto gráfico, assinale a alternativa
incorreta.

O papel é um dos principais suportes sobre os quais se
imprimem os produtos gráficos.

A) Custo, estética e usabilidade têm influência
na escolha do formato do impresso a ser
reproduzido em alto volume.

Sobre as características e uso do papel, assinale a
alternativa incorreta.

B) Na escolha de um processo de reprodução,
o programador visual deve considerar a
disponibilidade de fornecedores.
C) O esboço gráfico é autodescritivo e é uma
representação reduzida do produto final;
entretanto, não permite a visualização das
características do produto.
D) O uso de cores especiais pode aumentar ou
diminuir o custo de um produto impresso.

A) Embora possa ser usada dedutivamente para
inferir a espessura do papel, gramatura se refere
ao peso, e não ao corpo do papel.
B) Opacidade e gramatura são grandezas
inversamente proporcionais em uma folha de
papel.
C) O sentido da fibra do papel impacta na produção
gráfica, quando o processo de impressão é o
off set, e na aplicação final do produto.
D) Papéis sem revestimento são ergonomicamente
mais adequados para a leitura.
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Questão 41

Questão 44

De acordo com David Bann (2012), são formatos de
arquivo, exceto:

Alina Wheeler (2012) considera que, para definir
parâmetros básicos sobre sinalização, não é aplicável o
seguinte conceito:

A) Computer to Plate (CTP).
B) Encapsulated PostScript (EPS).
C) Graphic Interchange File (GIF).
D) Tagged Image File (TIFF).
Questão 42
De acordo com as determinações e definições legais
do Capítulo VIII, do Código Municipal de Posturas de
Uberlândia, instituído pela Lei nº 10.741, de  6 de abril  
de  2011, que trata da publicidade em geral, em relação
às normas que todo anúncio publicitário deverá observar,
assinale a alternativa incorreta.
A) A proibição de pichação e inscrição a tinta nos
muros restringe-se às propriedades públicas do
município.

B) A sinalização viária funciona 24 horas por dia.
C) Distância, velocidade, luz, cor e contraste afetam
a legibilidade.
D) Os códigos de sinalização são universais.
Questão 45
A comunicação visual usa vários processos de impressão
para produção de peças gráficas. A esse respeito,
relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando
os processos de impressão às suas respectivas
características.
COLUNA I

B) O anúncio publicitário não deve prejudicar
a
visibilidade
dos
equipamentos
de
videomonitoramento instalados pelo poder
público.

1.

Impressão digital

2.

Impressão em rotogravura

3.

Impressão flexográfica

C) Outdoor e painel promocional devem ser
dotados de placa de identificação da empresa
responsável pela exploração da publicidade.

4.

Impressão off set

5.

Impressão serigráfica

D) O anúncio publicitário deve ser mantido em
bom estado de conservação, no que tange à
estabilidade, à resistência dos materiais e ao
aspecto visual.
Questão 43
De acordo com Nelson Martins (2003) sobre imagem
digital, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com
F as falsas.
(   ) Os espaços de cores RGB e CMYK são
considerados espaços de cores que não
dependem dos meios onde são reproduzidos.
(   ) A relação do número de bits com a profundidade
de cor da imagem é diretamente proporcional.
(   ) A cor impressa trabalha com o conceito de
subtração de luz, que reduz a luz refletida à
medida que novas cores são impressas no
suporte.
(   ) Um arquivo vetorial apresenta, como uma
característica, a possibilidade de ampliação sem
dependência da resolução da imagem digital.
Assinale a sequência correta.
A) F V V V
B) V V F F
C) V F F F
D) F F V V
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A) A sinalização exige um compromisso de longo
prazo.

COLUNA II
(   ) Processo de impressão no qual as áreas
de grafismo e contragrafismo, na matriz de  
impressão, estão no mesmo plano.
(   ) Não possui matriz física e a cada revolução
do cilindro permite trocar todos os dados de
impressão.
(   ) Nesse processo, a imagem gravada está em
baixo relevo. É indicado para altas tiragens,
devido ao custo inicial.
(   ) Processo permeográfico que permite a impressão
em vidro, cerâmica,  plástico, couro, papel, tecido
e metal.
(   ) Com uma matriz, de polímero ou borracha,
em alto relevo, esse processo é empregado,
sobretudo, na produção de embalagens.
Assinale a sequência correta.
A) 1 4 3 2 5
B) 4 1 2 5 3
C) 3 1 5 4 2
D) 4 3 1 5 2

Questão 46

Questão 49

De acordo com Donis A. Dondis (2015) sobre
comunicação e programação visual, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Sobre o processo do projeto gráfico, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Em técnicas visuais, assimetria e irregularidade
tendem a gerar harmonia, enquanto neutralidade
e repetição tendem a gerar contraste.
(   ) Pode-se afirmar que existe uma sintaxe visual,
embora o sistema visual não alcance a mesma
precisão e lógica da linguagem escrita em um
alfabeto como o da língua portuguesa.
(   ) Quando o ser humano vê, foca seu sentido em
uma única direção.
(   ) Um dos elementos básicos da comunicação
visual, a textura pode ser óptica ou tátil.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V

(   ) Logística, distribuição e exposição de produtos
resultados de projetos gráficos são fases que
prescindem da análise do programador visual.
(   ) O gerenciamento do projeto gráfico é uma
atividade que deve ser exercida pelo programador
visual.
(   ) Orçamento disponível e o prazo para o projeto
gráfico são determinantes e, por isso, devem ser
discutidos na fase de briefing.
Assinale a sequência correta.

B) V V V F

A) V V F V

C) V F V F

B) F F F V

D) F F F V

C) V F V F
D) F V V F

Questão 47
Um recurso importante para transmissão e trabalho no
ambiente de comunicação visual é o Portable Document
Format (PDF).  
Assinale a alternativa que não apresenta características
do formato de arquivo PDF.
A) A família PDF/X contém um conjunto de
parâmetros e restrições de recursos do PDF para
aplicação segura no fluxo da produção gráfica.
B) Os arquivos no formato PDF são considerados
arquivos fechados.
C) Possui ferramentas para internet e banco de
dados, como hiperlinks.
D) Sua visualização independe
operacional no qual foi gerado.

(   ) Com os recursos tecnológicos atuais das formas
de visualização de imagens nas telas com
formato RGB, provas impressas se tornaram
dispensáveis.

do

Questão 50
De acordo com Donis A. Dondis (2015), o contraste pode
ser usado como uma estratégia visual para aguçar o
significado.
Para essa autora, são tipos de contraste, exceto:
A) Contraste de cor.
B) Contraste de escala.
C) Contraste de forma.
D) Contraste de modelo.

sistema

Questão 48
Transmitir a mensagem visual ao público-alvo é uma das
principais atividades do programador visual.
Com relação à mensagem visual, assinale a alternativa
correta.
A) A percepção visual do receptor relaciona os
elementos da composição visual da mensagem
de forma consciente.
B) O nível de apreensão da informação visual
independe das características subjetivas do
receptor da mensagem.
C) Pinturas e desenhos captam, com a fidelidade de
uma fotografia, a representação de uma cena.
D) Quanto mais abstratos forem os símbolos
codificados, como os algarismos indo-arábicos,
mais eficientes serão na transmissão da
informação.
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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

PSICÓLOGO
Código: 420

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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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

PSICÓLOGO

QUESTÃO 32
Sobre os modos de violência, relacione a COLUNA II
com a COLUNA I, associando nomeações às suas
respectivas definições.
COLUNA I

QUESTÃO 31
Sobre os movimentos no campo da saúde mental
abordado por Amarante (2007), assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Pinel, ao fundar os primeiros hospitais
psiquiátricos, determinou o princípio do
isolamento para os alienados, instaurando o
primeiro modelo de terapêutica na área da saúde
mental embasada no tratamento moral.
(   ) Para a Antipsiquiatria, a doença mental existe
enquanto objeto natural e é determinada pela
experiência do sujeito em sua relação com o
ambiente social.
(   ) No Brasil, a Lei Basaglia determinou mudanças
no funcionamento dos hospitais psiquiátricos e
possibilitou a abertura para a construção de um
cenário assistencial e político na atenção à saúde
mental dos loucos asilados.
(   ) Pode-se compreender a saúde mental como
um campo bastante plural na medida em que
diz respeito ao estado mental dos sujeitos
e das coletividades, que, do mesmo modo,
são condições altamente complexas.
Assinale a sequência correta.

Violência simbólica

2.

Violência subjetiva

3.

Violência sistêmica

4.

Violência objetiva

COLUNA II
(   ) Sustentada pelos jogos das relações políticas,
sociais e econômicas, apoiando relações de
dominação e exploração, essa violência é
promovida pela lógica capitalista.
(   ) É a mais visível de todas e é praticada por
aparelhos repressivos disciplinadores, indivíduos
maléficos e agentes sociais. Fundamenta-se nas
consequências, diversas vezes, catastróficas, do
funcionamento homogêneo dos sistemas.
(   ) De maneira geral, não é percebida, por ser
intrínseca ao estado normal das coisas, uma vez
que sustenta a normalidade do nível zero contra
aquilo que se percebe como violento.
(   ) Está encarnada na linguagem e em suas formas
e aprisionada pelo campo semântico que funda.
Assinale a sequência correta.
A) 2 3 1 4

A) V F F V

B) 3 2 4 1

B) V V F V

C) 4 1 3 2

C) F F V F

D) 1 2 4 3

D) F V V F
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1.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
do SUAS (NOB-RH/SUAS) estabeleceu a atuação,
no CRAS, de assistentes sociais, psicólogos e também
outros profissionais (BRASIL, 2006). Assim, o psicólogo
passou a constituir as equipes de trabalhadores do
SUAS e vem contribuindo para que o CRAS cumpra
seus objetivos dentro da política de Assistência Social.
Esse local de atuação traz para o psicólogo alguns
desafios.

Sobre as sintomatologias das neuroses descritas por
Dalgalarrondo (2008), assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.
A) O psicólogo deve orientar sua atuação pelos
princípios básicos do SUS – universalização,
integridade e equidade –, organizando
seu trabalho de maneira regionalizada e
hierarquizada para ter melhores conhecimentos
dos problemas de saúde da área delimitada e
construir ações de vigilância epidemiológica e
sanitária.
B) O psicólogo deve se apropriar dos fundamentos
ético legais, teóricos e metodológicos para o
trabalho com e para as famílias, seus membros
e
indivíduos,
considerando,
sobretudo,
as necessidades e possibilidades objetivas e
subjetivas existentes no território onde esses
atores vivem.
C) O psicólogo deve ter conhecimento dos marcos
legais e normativos operacionais da política
pública em geral e, em especial, das políticas de
Assistência Social, entre outras.
D) O psicólogo deve se apropriar de conhecimentos
sobre indicadores de vulnerabilidade e risco
sociopsicológico; especificidades étnicas e
culturais da população brasileira; trabalho social
com famílias, seus membros e indivíduos;
trabalho com grupos e redes sociais; dialética
exclusão / inclusão social, entre outros.

(   ) Na fobia específica, o sujeito sente medo
acentuado e persistente de situações que
envolvam se expor ao contato interpessoal,
por exemplo, falar em público.
(   ) As amnésias histéricas, nas quais o indivíduo
esquece elementos significativos do ponto de
vista psicológico, podem ser consideradas uma
forma de histeria de dissociação.
( ) A neurose obsessiva é um transtorno de humor
caracterizado por episódios repetidos de
depressão, elevação do humor e hiperatividades
leves.
(   ) Pode-se entender a histeria como um teatro da
subjetividade, ou seja, como um fundamento da
construção subjetiva que tem seu eixo na ênfase
da relação com o outro.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) V V F V
C) F F V F
D) F V F V
QUESTÃO 35
Em relação aos quadros de psicose, assinale a
alternativa correta.
A) Alucinações,
delírios,
pensamento
desorganizado e rituais estereotipados são
sintomas típicos dos quadros de psicose.
B) O
embotamento
afetivo
caracteriza-se
pela perda da capacidade do sujeito de se
sintonizar afetivamente com outras pessoas e é
considerado um sintoma positivo dos quadros de
psicose.
C) As produções linguísticas novas, por exemplo,
os neologismos, são consideradas sintomas
positivos dos quadros de esquizofrenia.
D) A paranoia caracteriza-se por perturbações
corporais variadas, por exemplo, paralisias,
cegueiras e analgesias.  
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

Analise as afirmativas a seguir sobre o uso das
tecnologias no campo escolar.

Vygotsky atribuiu ao aprendizado importante papel
no desenvolvimento da criança, uma vez que o
processo de desenvolvimento avança de maneira
lenta, atrás do processo de aprendizagem, e resulta
de uma sequenciação que ele denominou de zona de
desenvolvimento proximal.

I.

II.

Os grupos partidários ao uso da tecnologia no
campo escolar tomam-na como a solução para a
resolução de todas as dificuldades educacionais,
produzindo, em uma posição extrema, o risco de
um tecnicismo desenfreado na educação.
Os grupos resistentes ao uso das tecnologias
no ambiente escolar defendem que o seu uso
no contexto escolar produz o desinteresse dos
alunos pela aprendizagem e o prejuízo nas
relações pedagógicas.

III. Alguns autores argumentam que a perspectiva
tradicional, dos grupos partidários e dos grupos
resistentes, falha ao tratar o fenômeno da cultura
digital pelo viés essencialista. Lemos (2014)
defende a ideia da cultura digital tomada como um
movimento no qual sujeito e objeto se constroem
mutuamente.
IV. Para Sibilia (2012), o meio informacional e
midiático funciona segundo a lógica das redes,
multiplicando as conexões, enquanto a escola
atual funciona como uma máquina antiquada,
porque seus componentes e modos de
funcionamento não entram em sintonia com os
jovens do século XXI.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

Com base nessas informações, avalie as afirmativas a
seguir e a relação proposta entre elas.
I.

A zona de desenvolvimento proximal corresponde
à distância entre o nível de desenvolvimento real
e o potencial, determinado por meio da solução
de problemas sob a orientação de um adulto,
PORQUE

II.

a construção do conhecimento cognitivo
é um processo sequencial marcado por
etapas caracterizadas por estruturas mentais
diferenciadas, em que cada etapa possui uma
maneira de compreender os problemas e de
resolvê-los.

Considerando essas afirmativas e sua interrelação,
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 38
“Quando o sono faz cessar o delírio é um bom sinal.”
(Hipócrates de Cós, 460-380 a. C.)   
Sobre as principais características do delirium descritas
por Trzepac, Meagher e Wise (2008), é correto afirmar:
A) Ele pode ser causado por distúrbios do próprio
cérebro e por distúrbios com origem fora do
cérebro, mas com envolvimento sistêmico,
que provoca repercussões sobre o funcionamento
cerebral.
B) O doente apresenta uma certeza subjetiva na
ideia delirante.
C) É impossível a modificação do delírio pela
experiência, pois ele é irremovível.
D) Sua principal característica é a justificativa
equivocada para a crença que o delirante
apresenta.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

Piaget pesquisou sobre como as crianças constroem e
desenvolvem as ferramentas intelectuais e as formas de
raciocínio no decorrer da ontogênese.

Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a
alternativa incorreta.

Considerando essa teoria de Piaget, pode-se afirmar
que a(o)
A) desenvolvimento da inteligência não é linear e
acontece por rupturas, pois será superada por
um outro estágio. Sendo assim, a qualidade
da inteligência se modifica quando ocorre a
mudança de estágio.
B) criança é um ser geneticamente social, pois é um
ser biológico que nasce já social por ser membro
de um grupo com cultura e linguagem própria.
C) desenvolvimento da criança ocorre por meio
de períodos de crise que transformam e
reorganizam as funções psicológicas centrais e
adjuntas, possibilitando o surgimento de novas
funções.
D) brinquedo tem papel central na produção da
realidade da criança e funciona como um
mediador entre ela e o meio social, pois permite
lidar com as diferentes percepções e significados
relacionados com objetos, ações e conceitos
que ela ainda não domina, mas que fazem parte
de seus outros meios sociais.
QUESTÃO 40
Sobre os aspectos da psicoterapia breve apresentados
por Hegenberg (2013), assinale a alternativa incorreta.
A) Na psicoterapia breve, existem diversas
variações temporais, por exemplo, o tempo
da sessão, o número de sessões semanais,
o número de sessões ou meses da terapia breve.
B) Considerando que o paciente deve ser capaz de
focalizar e reconhecer os limites de tempo e de
poder aproveitar a terapia nesse menor espaço
temporal, pode-se afirmar que a indicação para
a psicoterapia breve é irrestrita, assim como no
tratamento psicoterápico padrão.
C) Na psicoterapia breve com tempo determinado,
a questão da alta está posta pelo prazo previsto
desde o início do tratamento, independentemente
dos resultados.
D) A escolha do foco é uma questão controversa
entre os autores que trabalham a psicoterapia
breve, mas todos concordam que a demanda do
paciente deve estar contemplada no foco.   

A) Considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de curto e longo prazo de
natureza física, 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) Toda pessoa com deficiência tem direito à
igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
C) A pessoa com deficiência tem direito a receber
atendimento prioritário com a finalidade de
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
D) A pessoa com deficiência somente será atendida
sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido
em casos de risco de morte e de emergência em
saúde.
QUESTÃO 42
Sobre os princípios éticos e técnicos na elaboração
de documentos escritos produzidos pelo psicólogo,
decorrentes de avaliação psicológica, assinale a
alternativa incorreta.
A) É obrigatória a recusa do uso dos instrumentos,
técnicas psicológicas e da experiência
profissional da Psicologia na sustentação
de modelos institucionais e ideológicos de
propagação da segregação das diferentes
maneiras de subjetivação.
B) Os psicólogos, ao produzirem declarações,
atestados, laudos e pareceres psicológicos
devem se basear nos instrumentais técnicos de
entrevistas, testes, observações, dinâmicas de
grupo, escuta e intervenções verbais.
C) Os
documentos
psicológicos
devem,
na linguagem escrita, apresentar uma redação
bem estruturada e definida, expressando o que
se quer comunicar. Devem, ainda, possuir uma
ordenação que possibilite a compreensão por
quem o lê, o que é fornecido pela estrutura,
composição de parágrafos ou frases, além da
correção gramatical.
D) Na elaboração de documentos psicológicos,
o psicólogo baseará suas informações na
observância dos princípios e dispositivos do
Código de Ética Profissional do Psicólogo.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

Tendo em vista o SUS, analise o texto a seguir.

Sobre os deveres fundamentais do psicólogo, assinale a
alternativa incorreta.

A saúde como direito de todos deve ser garantida
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação. Sendo assim,
as ações e serviços públicos de saúde que integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único devem ser organizados de acordo com
as seguintes diretrizes: ____________, ___________
e ____________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto anterior.
A) descentralização / atendimento
participação da comunidade

integral

/

B) recursos financeiros / recursos tecnológicos /
recursos materiais e humanos da União
C) recursos humanos / ciência e tecnologia / saúde
do trabalhador
D) avaliação e divulgação do nível de saúde da
população / atendimento integral / saúde do
trabalhador
QUESTÃO 44
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A falta ou a carência de recursos materiais por
parte da família constitui motivo suficiente para
a perda ou a suspensão do poder familiar,
que devem ser decretadas judicialmente.
(   ) A medida de internação pode ser aplicada ao
adolescente quando se tratar de ato infracional
cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa.
(   ) Quando decretada pela autoridade judiciária,
a internação poderá ser cumprida em
estabelecimento prisional quando inexistir na
comarca entidade específica para crianças e
adolescentes.
(   ) É
atribuição
do
conselho
tutelar
o
encaminhamento de pais, crianças e adolescentes
a tratamento psicológico ou psiquiátrico, quando
necessário.
Assinale a sequência correta.
A) F F V F
B) V V F V
C) F V F V
D) V F V F
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A) O psicólogo deve instituir acordos de prestação
de serviços que respeitem os direitos do usuário
de serviços de Psicologia.
B) Na elaboração de documentos que embasam
as atividades em equipe multiprofissional,
o psicólogo registrará todas as informações
coletadas durante o cumprimento do trabalho.
C) É dever do psicólogo fornecer, a quem for de
direito e sempre que solicitado, os documentos
pertinentes ao bom termo do trabalho.
D) O psicólogo deve levar ao conhecimento das
instâncias competentes o exercício irregular da
profissão.
QUESTÃO 46
Na função de desenvolver em equipe multiprofissional
a política de saúde ocupacional da organização,
são tarefas que integram o objetivo de apoio, valorização
e assistência psicossocial ao trabalhador, exceto:  
A) Favorecer a implementação e a avaliação das
ações de saúde desenvolvidas na organização.
B) Contribuir no diagnóstico da realidade
organizacional em termos de ambiente de
trabalho, exames pré-admissionais, periódicos e
demissionais.
C) Elaborar projeto de avaliação de desempenho
com objetivos, prioridades, metodologia e
tratamento de dados.
D) Auxiliar na elaboração de projetos relativos à
saúde ocupacional.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Sobre o testemunho de estudantes brasileiros em relação
à escola na cultura digital descrito no livro A escola
navega na web: que onda é essa? (2019), assinale a
alternativa correta.

Segundo o Art. 52 da Norma Operacional Básica
do Serviço Único da Assistência Social – SUAS,
são requisitos mínimos para que os estados, o Distrito
Federal e os municípios recebam os recursos referentes
ao cofinanciamento federal, de acordo com o Art. 30,
da LOAS, exceto:

A) Os estudantes ouvidos pela pesquisa utilizam
o celular, no contexto escolar, apenas para fim
educacional.
B) A pesquisa constatou que o uso dos dispositivos
tecnológicos não apresentam diferença entre as
escolas públicas e privadas.
C) Os estudantes defendem o uso das tecnologias
no contexto escolar por acreditarem que este
favorece o processo de aprendizagem.
D) No depoimentos dos jovens da pesquisa,
o professor ocupa um lugar de importância tanto
na sua função de ensinar quanto como mediador
nas relações entre os jovens e os recursos
tecnológicos.  
QUESTÃO 48
Sobre a descrição feita no Estatuto da Pessoa com
Deficiência dos termos acessibilidade, desenho universal
e tecnologia assistiva, é correto afirmar:
A) A acessibilidade é a concepção de produtos,
ambientes, programas e serviços a serem
usados por todas as pessoas, sem necessidade
de adaptação ou de projeto específico.
B) O desenho universal é a construção de
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivem promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e à participação da
pessoa com deficiência.
C) A tecnologia assistiva é a possibilidade
e condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias.
D) As barreiras são qualquer entrave, obstáculo,
atitude ou comportamento que limite ou impeça
a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade.

A) Ter um conselho de assistência social instituído
e em funcionamento.
B) Possuir acolhida provida por meio da oferta
pública de espaços e serviços para a realização
da proteção social básica e especial.
C) Apresentar um plano de assistência social
elaborado e aprovado pelo conselho de
assistência social.
D) Dispor de fundo de assistência social criado em
lei e implantado.
QUESTÃO 50
Sobre os pressupostos teóricos de Pichon-Rivière que
sustentam as intervenções psicossociais com grupos,
é correto afirmar:
A) A tomada de posição e conscientização do
processo grupal, a integração caracterizada
pelo sentimento de pertencimento ao grupo e
o encontro com a realidade caracterizado pelo
sentimento de perda do grupo são fases comuns
a todos estes.
B) O grupo é movido pelas fantasias individuais
inconscientes e coletivas, as ansiedades e
defesas, que alteram os objetivos lógicos e
racionais da aprendizagem humana.
C) Os grupos compõem-se como uma rede de
relações com suporte em vínculos entre cada
um dos participantes e o grupo como um todo e
vínculos interpessoais entre seus componentes,
que se unem em torno de uma tarefa.
D) A tarefa do grupo é a de tornar consciente
elementos que foram recalcados na rede e no
processo grupal.
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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

zootecnista
Código: 421

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

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.

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

Zootecnista

Questão 33
Analise as afirmativas a seguir relativas à fisiologia
reprodutiva das diferentes espécies de animais
domésticos.
I.

Em repouso, o pênis do touro é de diâmetro
relativamente pequeno e rígido. Durante a
ereção, esse diâmetro é aumentado. A protrusão
é efetuada com a extensão da flexura sigmoide
do “S” peniano. O touro identifica a vaca no cio
e realiza o reflexo de Flehmen, curvando seu
lábio superior de maneira característica. Antes
da monta, o touro posiciona sua mandíbula na
garupa da fêmea, que, quando em cio, responde
ficando imóvel.

II.

O pico de hormônio luteinizante (FSH) determina
a ovulação em fêmeas suínas.

Questão 31
Com relação às características morfológicas de cultivares
de Panicum maximum, assinale a alternativa correta.
A) A cultivar Tânzania apresenta altura média de
1,2 metro, muitas manchas roxas nas espiguetas,
ausência de pilosidade nas folhas e nos colmos
e porte de folhas decumbentes.
B) A cultivar Mombaça apresenta altura média
de 2,5 metros, poucas manchas roxas nas
espiguetas, poucas pilosidades nas folhas,
ausência de pilosidades nos colmos e folhas
eretas / quebradiças.
C) A cultivar Tânzania apresenta altura média de
0,5 metro, muitas manchas roxas nas espiguetas,
presença de pilosidade nas folhas e colmos e
porte de folhas decumbentes.
D) A cultivar Mombaça apresenta altura média de
1,5 metro, muitas manchas roxas nas espiguetas,
ausência de pilosidades nas folhas e nos colmos
e folhas decumbentes.
Questão 32
Sobre características da incubação artificial de ovos
férteis, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com
F as falsas.
(   ) Existe uma correlação negativa entre a idade
da matriz e o tamanho do ovo produzido. No
geral, matrizes mais velhas produzem ovos
maiores e ocorre um aumento do intervalo entre
as ovulações. Isso se justifica pelo fato de uma
mesma quantidade de lipoproteínas, produzidas
via síntese hepática, ser direcionada a um
número menor de folículos.

IV. A placenta das fêmeas mamíferas realiza muitas
funções que substituem o trato gastrintestinal,
pulmões e outros órgãos dos fetos. Além
disso ela separa o organismo materno do
fetal, assegurando desenvolvimento do feto
isoladamente. O sangue da mãe e do feto fica
em contato direto, permitindo a passagem de
nutrientes e de oxigênio da mãe para o feto e de
resíduos do feto para a mãe.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, apenas.
Questão 34

(   ) Entre os aspectos físicos que a máquina de
incubação controla, está a viragem dos ovos.
A viragem dos ovos previne a aderência do
embrião até a formação da cavidade amniótica,
alantoica e coriônica à membrana interna da
casca, reduzindo, assim, posicionamentos
inadequados do embrião.

A cor do pelo de cães da raça labrador é controlada por
epistasia recessiva. As cores preta, marrom e dourada
são controladas geneticamente por dois genes B e D,
que atuam da seguinte forma: os alelos B e b produzem,
respectivamente, as cores preta e marrom. Para o gene D,
a constituição recessiva dd é epistática ao gene B,
resultando na coloração dourada.

(   ) Sob condições de temperatura de 18 oC,
o armazenamento de ovos férteis oriundos de
matrizes de 26 semanas pode ser realizado
por período superior aos ovos de matrizes de
65 semanas.

Com relação aos possíveis genes apresentados pelos
cães pretos, marrons e dourados, assinale a alternativa
correta.

(   ) A vacinação in ovo é um processo adotado cada
vez mais pelos incubatórios comerciais. O local
de inoculação é fundamental para o sucesso da
imunização, sendo preconizada a câmara de ar.
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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III. Os gametas sexuais de espécies mamíferas
são conhecidos como testículos. Em condições
normais, os equinos, suínos e bovinos apresentam
um par de testículos. Uma das funções dos
testículos é a produção dos espermatozoides.

A) Cães pretos são B_D_, cães marrons são bbD_
e cães dourados são B_dd ou bbdd.
B) Cães pretos são B_D_ ou B_dd, cães marrons
são bbD_ e cães dourados são bbdd.
C) Cães pretos são bbD_ ou B_dd, cães marrons
são B_D_ e cães dourados são bbdd.
D) Cães pretos são bbD_, cães marrons são B_D_
e cães dourados são B_dd ou bbdd.

Questão 35

Questão 37

A inseminação artificial é uma técnica amplamente
divulgada na produção de bovinos e suínos.

Sobre o estudo de alimentos e dos nutrientes para
ruminantes, assinale com V as afirmativas verdadeiras
e com F as falsas.

Com relação ao local de deposição do sêmen para
os melhores resultados de prenhes e uma efetiva
inseminação, deve-se identificar a cérvix,
A) ultrapassar os anéis cervicais e depositar o
sêmen no corpo vaginal.
B) ultrapassar os anéis cervicais e depositar o
sêmen no corpo uterino.
C) e depositar o sêmen em seus anéis.
D) ultrapassar os anéis cervicais e depositar o
sêmen no corpo da vulva.
Questão 36
Os minerais são classificados como macronutrientes
minerais (Ca, P, K, Na, Cl, Mg e S) e micronutrientes
minerais (Fe, I, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, Se, Cr, entre outros),
em razão da quantidade requerida pelo animal. Esses
minerais desempenham diversas funções, que podem
ser exclusivas ou compartilhadas.
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando a função desempenhada no
organismo do bovino a seu respectivo mineral.
COLUNA I
1.

Sódio

2.

Selênio

3.

Ferro

4.

Cobre

5.

Cálcio

COLUNA II
(   ) Faz parte da enzima glutationa peroxidase,
que protege o citosol das células contra ações
oxidativas. Dessa forma, é um mineral importante
na ação antioxidante.
(   ) Envolvido diretamente nas reações de transporte
e utilização de oxigênio, principalmente como
componente de proteínas transportadoras
associadas a eritrócitos.
(   ) Funciona em inúmeros processos fisiológicos
como um essencial componente de diversas
enzimas; por exemplo, a tirosinase, necessária
para a produção dos pigmentos de melanina.
(   ) É importante na manutenção das funções vitais
do organismo dos animais e é o principal cátion
presente nos fluidos extracelulares, além de
atuar no equilíbrio ácido-base, na manutenção da
pressão osmótica, permeabilidade de membrana,
entre outras funções.
(   ) Envolvido na coagulação sanguínea, na
permeabilidade celular, na contração muscular,
ainda é associado à aceleração do processo de
maciez da carne.
Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2 4 5
B) 2 4 3 5 1
C) 5 2 4 1 3
D) 2 3 4 1 5

(   ) Independentemente do emurchecimento da planta
forrageira, o processo de ensilagem aumenta a
concentração de carotenoides. A conservação de
carotenoides nas forrageiras é pH-dependente e
favorecida por condições aeróbias dentro do silo.
(   ) Visando melhorar a digestibilidade dos alimentos
para os ruminantes, alguns deles passam por
formas de processamentos. A moagem fina,
extrusão, micronização, tostagem e peletização
são exemplos de processamento a seco,
enquanto a maceração, a expansão, a laminação
a vapor, a floculação e a reconstituição são
exemplos de processamentos que envolvem a
ação de água.
(   ) A pectina é uma substância amorfa parcialmente
solúvel em água e completamente solúvel em
detergente neutro. Não é, portanto, recuperada
em fibra detergente neutra (FDN).
(   ) O amido é formado quimicamente por dois
polímeros de glicose, a amilose e a amilopectina.
A amilose é um polímero longo e relativamente
linear, disposto em dupla-hélice. Já a amilopectina,
é uma molécula maior que a amilose e tem
estrutura bastante ramificada.
Assinale a sequência correta.
A) V V V F

C) F V V V

B) F F F V

D) V F F F

Questão 38
A apicultura pode ser bastante rentável para o produtor
rural, tendo como principais produtos o mel, a própolis,
a geleia real e o veneno apícola.
Com relação à produção de abelhas, assinale a
alternativa correta.
A) Se as abelhas se penduram fora das colmeias,
formando cachos ou “barbas”, isso é sinal de falta
de rainha na colmeia, o que acaba provocando a
enxameação.
B) Quando existem realeiras, a rainha é encontrada
e sua postura está normal (presença de grande
número de ovos, larvas e pupas), sendo este
um alerta de que o enxame se prepara para
enxamear. Nesse caso, deve-se retirar as
realeiras e aumentar o espaço na colmeia,
acrescentando sobre caixas, ou efetuar a divisão
do enxame.
C) Uma semana após introduzir a nova rainha, devese fazer uma revisão na colmeia para verificar
se ela foi aceita. A existência de realeiras e a
ausência de ovos é sinal de que a nova rainha
foi aceita.
D) O apicultor pode usar o fumigador sempre
que revisar as colmeias ou colher mel, pois a
fumaça deixa as abelhas menos agressivas.
Os melhores materiais são a serragem, o
esterco seco de outros animais da produção e
as folhas e cascas secas, que produzem fumaça
branca e fria.
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Questão 39
Rhipicephalus (Boophilus) microplus é o principal
carrapato da pecuária brasileira. Os danos causados
ao hospedeiro estão associados à hematofagia, na qual
pode ocorrer debilitação do animal parasitado, danos ao
couro e transmissão de agentes patogênicos. Por isso,
medidas de prevenção e controle devem ser adotadas
para manter a sanidade e produtividade do rebanho.
Com relação às medidas de prevenção e controle de
parasitoses, assinale a alternativa correta.
A) Por se tratar de um carrapato heteroxeno, ou
seja, que precisa de dois ou mais hospedeiros
para completar seu ciclo biológico, o controle e a
prevenção do carrapato R. (B) microplus devem
estar associados à rotação de pastagens e à
aplicação de produtos injetáveis.
B) Para a prevenção e o controle de parasitoses,
deve-se apenas realizar a catação manual dos
carrapatos e realizar pulverização de acaricidas
somente na época da seca, seguindo o descrito
na bula do medicamento escolhido.
C) Por se tratar de um carrapato monexo, ou seja,
que realiza seu ciclo biológico em apenas um
hospedeiro, deve-se traçar medidas estratégicas
de controle e prevenção de parasitoses, por
exemplo, realizar teste de sensibilidade a
carrapaticidas para saber qual o melhor produto
químico a ser utilizado.
D) Para a prevenção e o controle de parasitoses,
deve-se realizar a vacinação dos animais, uma
vez que a vacinação é o método de prevenção e
controle mais eficaz existente no mercado.
Questão 40
As endoparasitoses dos animais de produção,
principalmente de ruminantes, ocasionam perdas
econômicas aos produtores; problema este agravado
quando associado à subnutrição dos animais, falhas de
manejo e ineficácia dos medicamentos utilizados. Os
nematódeos são o grupo de helmintos que ocasiona
grande efeito deletério no ganho de peso, produtividade,
reprodução e conversão alimentar.
Analise as seguintes afirmativas quanto à profilaxia
dessa parasitose e assinale com V as verdadeiras e com
F as falsas.
(   ) É importante realizar exame coprológico dos
animais de produção para saber a situação
sanitária e, assim, executar as medidas de
prevenção e controle de helmintos.
(   ) A maioria dos nematódeos é encontrada no
trato gastrointestinal dos animais; sendo assim,
uma medida de prevenção seria a vacinação do
rebanho.
(   ) Terapia anti-helmíntica e higiene adequada do
ambiente são medidas que auxiliam na profilaxia
da parasitose por nematódeos.
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(   ) Alguns nematódeos podem ser transmitidos por
vetores, como as moscas; sendo assim, o controle
desses artrópodes é uma medida profilática.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) F V V F
C) V F V V
D) F F F V
Questão 41
O mercado de bovinocultura de corte é um dos que mais
movimenta a economia nacional.
São possíveis raças taurinas (Bos taurus taurus)
utilizadas no Brasil com a finalidade de corte, exceto:
A) Charolês.
B) Limousin.
C) Simental.
D) Brahman.
Questão 42
A produção de ovos no Brasil tem evoluído
constantemente e se tornou um importante produto da
cadeia avícola nacional, sendo que as fases de cria e
recria das frangas são pouco estudadas.
Com relação aos manejos nutricionais de poedeiras na
fase de cria e recria, assinale a alternativa correta.
A) Durante o primeiro ciclo da vida da poedeira (um
dia a cinco semanas), não há necessidade de
inclusão de fontes de fibra na dieta. Entretanto,
à medida que a ave envelhece, resultados
indicam que dietas com teores de 13 a 15%
de FDN melhoram o desenvolvimento do trato
gastrintestinal das frangas. Dietas com mais de
15% de FDN prejudicam a conversão alimentar
das aves.
B) Para frangas na recria, as vitaminas lipossolúveis
A, D, E e K necessitam da presença de pepsina
para a sua digestão. Neste processo, há ação
de sais biliares para emulsificação e presença de
enzimas salivares para formação das micelas e
posterior absorção intestinal.
C) Durante o primeiro ciclo da vida da poedeira
(um dia a 16 semanas), não há necessidade de
inclusão de fontes de fibra na dieta. Entretanto,
à medida que a ave envelhece, resultados
indicam que dietas com teores de 30 a 45%
de FDN melhoram o desenvolvimento do trato
gastrintestinal das frangas. Dietas com mais de
50% de FDN prejudicam a conversão alimentar
das aves.
D) Para frangas na recria, as vitaminas lipossolúveis
A, D, E e K necessitam da presença de gordura
para a sua digestão. Nesse processo, há ação
da vesícula biliar, que produz os sais biliares
que promovem a emulsificação das vitaminas,
e também presença de enzimas pancreáticas
para formação das micelas e posterior absorção
intestinal.

Questão 43

Questão 45

A qualidade dos ovos de consumo pode ser dividida em
aspectos de qualidade interna e externa.

Para a nutrição animal, os alimentos podem ser divididos
em concentrados e em volumosos. Os alimentos
concentrados são aqueles com alto teor de energia, mais
de 60% de NDT e menos de 18% de FB. Eles podem ser
divididos em concentrados energéticos, que apresentam
menos de 20% de proteína bruta, e em concentrados
proteicos, que apresentam mais de 20% de proteína
bruta.

Com relação às principais características que determinam
a qualidade do ovo, assinale a alternativa incorreta.
A) A altura do albúmen pode ser indicativa de
qualidade interna do ovo; quanto mais alto, mais
fresco é o ovo, e, quanto mais baixo, mais velho
é o ovo.
B) A coloração da casca do ovo é determinada
pela nutrição da galinha, sendo relacionada
principalmente com a preferência do consumidor
por ovos brancos, marrons ou azuis.
C) A casca do ovo é formada no útero da galinha.
Galinhas mais velhas (cerca de 80 semanas)
colocam ovos com cascas mais finas,
consideradas de qualidade inferior.
D) A gema é rica em lipoproteínas. A qualidade da
gema está ligada principalmente à alimentação
da galinha poedeira.
Questão 44
A insensibilização ou atordoamento é um procedimento
técnico-científico realizado para promover o estado de
inconsciência e insensibilidade em animais de produção,
sem causar-lhes medo, ansiedade, angústia, dor e
sofrimento. Na sequência desse processo, o animal
passa pela sangria.
Com relação ao processo de abate de bovinos ou aves,
assinale a alternativa correta.
A) Os bovinos insensibilizados de forma eficiente
não vocalizam, não exibem reflexo palpebral ou
corneal, apresentam mandíbula relaxada e com
língua exposta e membros torácicos e pélvicos
retos, não sendo permitido movimentos de
pedalagem não coordenados.
B) Para frangos de corte, a sangria deve ser
realizada imediatamente após a insensibilização,
e deve acontecer no máximo 30 segundos após
esse procedimento. O tempo de sangria deve
ser, no mínimo, de 1 minuto, a fim de garantir o
máximo de expulsão de sangue.
C) Os bovinos insensibilizados de forma eficiente
vocalizam, não exibem reflexo palpebral ou
corneal, apresentam mandíbula relaxada e com
língua exposta e membros torácicos, sendo
permitido movimentos de pedalagem não
coordenados nos membros pélvicos.
D) Para frangos de corte, a sangria deve ser
realizada imediatamente após a insensibilização,
e deve acontecer no máximo 12 segundos após
esse procedimento. O tempo de sangria deve
ser no mínimo de 3 minutos a fim de garantir o
máximo de expulsão de sangue.

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de
alimento concentrado energético.
A) Sorgo de baixo tanino.
B) Farelo de soja.
C) Farelo de girassol.
D) Farinha de carne e ossos.
Questão 46
Na suinocultura industrial, é fundamental um programa
de controle de roedores. Os ratos podem contaminar a
ração dos suínos e ocasionar problemas sanitários que
levam os suínos ao adoecimento e à morte.
São exemplos das principais espécies de ratos que
podem aparecer nas granjas de suínos brasileiras,
exceto:
A) Rattus rattus.
B) Mus musculus.
C) Rattus norvegicus.
D) Alphitobius diaperinus.
Questão 47
Existe um grande potencial de produção de bovinos
de corte em pastagens tropicais. Dentro desse tipo de
sistema, existem fatores que interferem no desempenho
dos animais mantidos no chamado ecossistema pastoril,
sendo esse um sistema dinâmico em que as alterações
ocorrem a todo momento.
Com relação aos principais fatores que compõem um
ecossistema agropastoril, assinale a alternativa incorreta.
A) Os fatores climáticos considerados não
controláveis influenciam aqueles inerentes ao
solo, à planta e ao animal.
B) O fator de consumo é relacionado principalmente
aos fatores climáticos, sendo impossível
contrá-lo nesse tipo de sistema de produção de
bovinos de corte.
C) O fator manejo, aplicado ao solo, à planta e ao
animal, é considerado um fator controlável e deve
ser assertivo para garantir maior produtividade.
D) O fator animal engloba características como
raça, idade, sexo e estado fisiológico do bovino
de corte.
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Questão 48

Questão 50

Com relação ao setor de maternidade das granjas de
suínos e à ingestão de colostro pela leitegada, assinale
a alternativa correta.

A nutrição do pinto de corte após a eclosão pode ser
suprida até 72 horas com a utilização de nutrientes
presentes no(s)

A) A ingestão de colostro nas primeiras horas de
vida é muito importante, pois os leitões nascem
sem nenhuma imunidade contra microrganismos
existentes no ambiente. Essa importância é dada
devido às altas concentrações de antígenos
encontradas nas primeiras amostras de colostro
após o parto.
B) Leitegadas com alta variação de peso ao
nascimento têm redução na sobrevivência dos
leitões, uma vez que excluem leitões menores
do acesso aos tetos funcionais e produtivos,
tornando-se necessária a equalização das
leitegadas / tetos viáveis. Essa técnica visa
corrigir variações de peso entre leitegadas, no
início da lactação, evitando o excesso de leitões
na mesma matriz, e deve ser realizada o mais
cedo possível, no máximo duas horas após o
parto, pois após esse tempo perde-se o colostro.
C) A ingestão de colostro nas primeiras horas de
vida é muito importante, pois os leitões nascem
sem nenhuma imunidade contra microrganismos
existentes no ambiente. Essa importância
é dada devido às altas concentrações de
imunoglobulinas encontradas nas primeiras
amostras de colostro após o parto.
D) Leitegadas com alta variação de peso ao
nascimento promovem maior sobrevivência dos
leitões, uma vez que estimulam leitões menores
a acessar tetos funcionais e produtivos. Assim,
as variações de peso entre leitegadas, no início
da lactação, melhoram as disputas entre os
leitões e recuperam o peso de leitões menores.
Questão 49
A avicultura de corte é hoje uma das grandes potências
do setor agrícola brasileiro, sendo o Brasil o maior
exportador e o segundo maior produtor de carne de
frango do mundo. O frango hoje é abatido com cerca de
42 dias, alcançando peso vivo de até 3,0 quilos.
Qual principal fator levou o frango de corte a atingir tais
índices zootécnicos?
A) Melhoramento genético.
B) Uso de hormônios nas rações.
C) Rações com uso de mais aditivos.
D) Maior produção de ovos férteis.
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A) alantóide.
B) ossos.
C) resíduo vitelino.
D) tecido adiposo.

GABARITO
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.
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DE UBERLÂNDIA
Edital Nº 01 / 2019

arquiteto
Código: 422
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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
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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.
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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

Arquiteto
Questão 31
De acordo com Creder (2006), tendo em vista a
possibilidade de intermitência do abastecimento da
rede pública, é recomendável dimensionar reservatórios
de água com capacidade suficiente para dois dias de
consumo diário. Ainda segundo o autor, o reservatório
inferior, se houver, deve armazenar 3/5 da capacidade
total, e o superior, os outros 2/5. Complementarmente,
deve-se prever a reserva de incêndio, estimada em pelo
menos 15% do consumo total diário.
Considere as necessidades de um edifício residencial
de apartamentos com população de 80 pessoas, para
o qual se estima o consumo diário de 200 litros de água
per capita e no qual o reservatório superior deverá
conter, nele mesmo, a reserva de incêndio.
A partir dessas informações, é correto afirmar que a
capacidade dos reservatórios inferior e superior desse
edifício são, respectivamente,
A) 9 100 litros e 7 600 litros.
B) 16 700 litros e 12 800 litros.
C) 19 200 litros e 15 200 litros.
D) 22 080 litros e 12 800 litros.
Questão 32
De acordo com Creder (2006), o uso de coletores
solares para o aquecimento de água apresenta como
grandes vantagens o fato de utilizar uma fonte de
energia inesgotável, não poluir o ar, ser autossuficiente
e completamente silencioso. No que diz respeito aos
coletores fixos, o autor afirma que, estando no Hemisfério
Sul, as placas devem ser direcionadas para o norte e
que sua inclinação ideal, em relação à horizontal, é um
ângulo resultante da soma da latitude do lugar mais 5°
a 10°.  
Sabendo que o município de Uberlândia se localiza
na porção oeste do estado de Minas Gerais,
com latitude de aproximadamente 18,916° e longitude
de aproximadamente 48,277°, ambas medidas em graus
decimais, o ângulo de inclinação em relação à horizontal
para instalação de coletores solares em Uberlândia é de
A) 12°.
B) 26°.
C) 41°.
D) 55°.

Questão 33
Em seu livro Morte e vida de grandes cidades, Jacobs
(2011) afirma existirem condições essenciais para
promover diversidade nas ruas.
Considerando as afirmações da autora sobre as
condições indispensáveis para gerar diversidade nas
ruas e nos distritos, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O distrito e o maior número possível de segmentos
que o compõem devem atender a uma única
função principal.
(   ) A maioria das quadras deve ser curta; ou seja,
as ruas e as oportunidades de virar esquinas
devem ser frequentes.
(   ) O distrito deve ter uma combinação de edifícios
com idades e estados de conservação variados e
deve incluir boa porcentagem de prédios antigos,
de modo a gerar rendimento econômico variado.
(   ) Deve haver densidade suficientemente alta de
pessoas, sejam quais forem seus propósitos.
Isso inclui alta concentração de pessoas cujo
propósito é morar naquele local.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) F V V V
C) V F V F
D) F F F V
Questão 34
No que diz respeito aos fenômenos físicos que ocorrem
nos sistemas estruturais e, mais especificamente, no
que concerne aos momentos fletores, sabe-se que
duas seções de formas diferentes, mas com os mesmos
momentos de inércia, podem ter resistências diferentes
à flexão. A partir daí, pode-se afirmar que o momento
de inércia da seção não é suficiente, isoladamente,
para medir sua resistência, sendo necessário, para isso,
recorrer ao módulo de resistência da seção, que explicita
a relação entre o momento de inércia dessa seção e a
distribuição de material em relação à sua altura.
Considerando Rebello (2003),   o momento de inércia
(J) dado por J=bh3/12 e o módulo de resistência da
seção (W) dado pela expressão W=J/0,5h (em que b é
a dimensão da base e h, a altura da seção), pode-se
afirmar que entre duas seções de mesma inércia
A) será mais resistente a que tiver menor altura.
B) será mais resistente a que tiver maior altura.
C) a resistência será igual, independentemente da
altura da seção.
D) é impossível dizer qual será mais resistente.
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Questão 35

Questão 36

Considerando o que é estabelecido na NBR 6.492,
que trata da representação de projetos de arquitetura,
relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando o
termo à sua respectiva definição.

1.

Corte

2.

Planta de locação

3.

Escala

Considerando Mascaró (1985) em seu livro O custo das
decisões arquitetônicas, pode-se afirmar que a variação
do custo de uma construção está relacionada ao número
de pavimentos que o edifício possui, e que essa relação
será composta pela variação diferenciada de uma
série de componentes ou elementos da edificação.
Assim, tendo em vista a variação no número total
de pavimentos a serem construídos, a participação
proporcional de um ou outro componente no custo total
da construção será crescente ou decrescente.

4.

Anteprojeto

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

COLUNA I

COLUNA II
(   ) Planta que compreende o projeto como um
todo, contendo, além do projeto de arquitetura,
as informações necessárias dos projetos
complementares, tais como movimento de
terra, arruamento, redes hidráulica, elétrica e de
drenagem.
(   ) Plano secante vertical que divide a edificação em
duas partes, seja no sentido longitudinal ou no
transversal.
(   ) Definição do partido arquitetônico e dos
elementos construtivos, considerando os projetos
complementares (estrutura, instalações etc.).
(   ) Relação dimensional entre a representação de
um objeto no desenho e suas dimensões reais.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3 4
B) 2 1 4 3
C) 3 4 1 2
D) 4 3 2 1

A) O custo proporcional da estrutura do edifício em
relação ao custo total da obra cresce à medida
que o número de pavimentos aumenta.
B) O custo proporcional dos elevadores em relação
ao custo total da obra decresce à medida que o
número de pavimentos aumenta.
C) O custo proporcional dos serviços de
terraplanagem e movimento de terra sobre
o custo total da obra cresce à medida que o
número de pavimentos aumenta.
D) O custo proporcional dos serviços de
revestimento das fachadas em relação ao custo
total da obra decresce à medida que o número
de pavimentos aumenta.
Questão 37
Em seu livro História crítica da arquitetura moderna,
Frampton (2015) afirma que Oscar Niemeyer atingiu o
apogeu em 1942, quando criou sua primeira obra-prima,
o Cassino da Pampulha. Mais adiante, diz que o arquiteto
brasileiro rompeu com a funcionalidade informal na qual
suas formas fluidas haviam se baseado, concentrando-se
na criação da forma pura. Frampton define uma obra que
simboliza o marco dessa ruptura.
Segundo o autor, essa obra é a(o)
A) Casa em Canoas, RJ, Brasil.
B) Sede da Editora Mondadori, em Milão, Itália.
C) Museu de Arte Moderna, em Caracas, Venezuela.
D) Pavilhão Brasileiro na Exposição Mundial de
Nova York, EUA.
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Questão 38

Questão 39

Sobre o fenômeno das trocas térmicas entre os corpos,
Frota e Schiffer (2007) afirmam, no livro Manual de
conforto térmico, que essas trocas dependem da
existência de corpos que estejam em temperaturas
diferentes e em mudança de estado de agregação.

Considerando o texto da NBR 9.077 que trata de saídas
de emergência em edifícios, relacione a COLUNA II
com a COLUNA I, associando os tipos de saída de
emergência a suas respectivas definições.

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando  
os mecanismos de trocas secas a suas respectivas
definições, conforme descrito pelas autoras.
COLUNA I
1.

2.

3.

Mecanismo de troca de calor entre dois corpos,
sendo um deles sólido e o outro um fluido (líquido
ou gás).
Mecanismo de troca de calor entre dois corpos
que guardam entre si uma distância qualquer,
por meio de sua capacidade de emitir e absorver
energia térmica. É consequência da natureza
eletromagnética da energia, que, ao ser
absorvida, provoca efeitos térmicos.
Mecanismo de troca de calor entre dois corpos
(ou partes do corpo) que se tocam e que estejam
em temperaturas diferentes.

COLUNA II
(   ) Condução

COLUNA I
1.

Escada enclausurada protegida

2.

Escada comum

3.

Escada de emergência

COLUNA II
(   ) Escada que, embora possa fazer parte de uma
rota de saída, se comunica diretamente com
os demais ambientes, como corredores e halls,
em cada pavimento, não possuindo portas
corta-fogo.
(   ) Escada integrante de uma rota de saída, podendo
ser uma escada enclausurada à prova de fumaça,
escada enclausurada protegida ou escada não
enclausurada.
(   ) Escada devidamente ventilada situada em
ambiente envolvido por paredes corta-fogo e
dotada de portas resistentes ao fogo.
Assinale a sequência correta.

(   ) Radiação

A) 1 2 3

(   ) Convecção

B) 3 2 1

Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3

C) 2 3 1
D) 2 1 3
Questão 40
Considerando o que diz o Plano Diretor do Município
de Uberlândia acerca do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo, a
aplicação do IPTU progressivo no tempo objetiva
A) cumprir a função social da cidade e da
propriedade por meio da proibição da ocupação
de áreas vazias ou subutilizadas.
B) diminuir a oferta de lotes urbanizados nas regiões
já consolidadas da malha urbana de Uberlândia.
C) incentivar o processo de periferização.
D) inibir o processo de retenção especulativa de
imóvel urbano, que resulte na sua subutilização
ou em sua não utilização.
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Questão 41
A imagem a seguir mostra as faixas de alturas recomendadas para o posicionamento de diferentes tipos de comandos e
controles, de acordo com a NBR 9.050.
Interruptor

Tomada

Interfone

Maçaneta
de porta

A
B
C

D

E

F
Assinale a alternativa que apresenta os valores corretos (em centímetros) de A, B, C, D, E e F, respectivamente.
A) 150, 120, 100, 80, 60 e 40.
B) 120, 110, 100, 80, 60 e 40.
C) 120, 100, 80, 60, 40 e 20.
D) 110, 100, 90, 70, 50 e 30.
Questão 42
Considerando o que estabelece a NBR 9.050, as figuras I, II e III a seguir mostram, em vista frontal, as dimensões
referenciais para deslocamento em linha reta de, respectivamente, uma pessoa em cadeira de rodas, um pedestre e uma
pessoa em cadeira de rodas e duas pessoas em cadeiras de rodas.

A

B

C

I

II

III

Assinale a alternativa que apresenta os valores mínimos (em centímetros) que a NBR 9.050 admite para A, B e C,
respectivamente.
A) 80, 110 e 140.
B) 80, 120 e 150.
C) 90, 120 e 150.
D) 90, 150 e 180.
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Questão 43

Questão 45

A Lei Orgânica do Município de Uberlândia estabelece
que a política de desenvolvimento urbano do município,
observadas as diretrizes fixadas em lei federal, tem por
finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções
urbanas e garantir o bem-estar da comunidade local,
mediante a implementação de alguns objetivos gerais,
tais como: a ordenação da expansão urbana; a integração
urbano-rural; a prevenção e correção das distorções
do crescimento urbano; a proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente; a proteção, preservação
e recuperação do patrimônio histórico, artístico, turístico,
cultural e paisagístico. Além disso, prevê a implantação
de medidas que promovam o controle do uso do solo,
com vistas a evitar ações ou situações indesejáveis para
o município.

O Plano Diretor do Município de Uberlândia, em seu
Art. 49, estabelece que é facultado ao Poder Público
Municipal exigir do proprietário do imóvel urbano não
edificado, subutilizado, utilizado inadequadamente
ou não utilizado que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena de parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios, nos termos das disposições
contidas nos artigos 5 e 6, da Lei Federal Nº 10.257,
de 2001 – Estatuto da Cidade.

Analise as ações ou situações a seguir, tendo em vista o
texto da Lei Orgânica do Município de Uberlândia.
I.

II.

Parcelamento do solo e edificação vertical
excessivos com relação aos equipamentos
urbanos e comunitários existentes.
Ociosidade, subutilização ou não utilização do
solo urbano edificável.

III. Usos incompatíveis ou inconvenientes.
IV. Instalação de distritos industriais e aterros
sanitários dentro da área do município.
É(são) ação(ões) ou situação(ões) indesejável(is) para
o município e que deve(m) ser evitada(s) pela aplicação
de medida(s) que promova(m) o controle do uso do solo

I.

Evitar a ocupação de regiões da cidade dotadas
de infraestrutura e equipamentos urbanos,
incentivando a expansão urbana em direção
a áreas não servidas de infraestrutura e / ou
ambientalmente frágeis.

II.

Diminuir a oferta de lotes urbanizados nas regiões
já consolidadas da malha urbana de Uberlândia.

III. Combater o processo de periferização.
IV. Combater a retenção especulativa de imóvel
urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização.
De acordo com o Plano Diretor do Município de
Uberlândia, a determinação do parcelamento, da
edificação e da utilização compulsórios do solo urbano
objetiva
A) I, II, III e IV.

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

B) II, apenas.

C) III e IV, apenas.

C) II e IV, apenas.

D) II e IV, apenas.

D) I, II e III, apenas.
Questão 44
Diez (2012), em seu livro Projeto estrutural na
arquitetura, ao classificar sistemas estruturais, adota
os mesmos quatro parâmetros enunciados no passado
por Heino Engel: os sistemas estruturais de forma ativa,
de superfície ativa, de massa ativa e de vetor ativo.
De acordo com o que afirma Diez sobre esses quatro
tipos de sistemas estruturais, assinale a alternativa
incorreta.
A) Sistemas estruturais de forma ativa são aqueles
que têm como estados de solicitação interna a
tração pura ou a compressão dominante.
B) Sistemas estruturais de superfície ativa são
aqueles que atuam por continuidade superficial.
C) Sistemas estruturais de massa ativa têm os
elementos que os compõem solicitados à flexão
simples, plana ou composta.
D) Sistemas estruturais de vetor ativo são sempre
compostos por elementos curvos, flexíveis e
independentes entre si.
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Nesse contexto, analise os seguintes objetivos.

Questão 46
De acordo com Rebello (2003), no projeto arquitetônico, é recomendável que os pilares sejam locados de maneira que
resultem em vigas com vãos de mesma ordem de grandeza. Segundo o autor, quando os vãos das vigas são muito
diferentes, o maior vão tende a fazer com que o menor seja submetido apenas a momentos negativos. Assim, o pilar
extremo do menor vão da viga tende a se comportar como um tirante, e não como um pilar convencional.
A partir desse raciocínio do autor, compare os dois sistemas estruturais (sistema 1 e sistema 2) apresentados a seguir,
ambos com a mesma dimensão linear total igual a X metros, vãos AB idênticos e carregamentos idênticos, sendo o
primeiro com três apoios (A, B e C) e o segundo com dois apoios (A e B) e um trecho em balanço.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.
A) O sistema 1 apresenta a execução mais simples e a solução mais econômica.
B) O sistema 2 apresenta a execução mais simples e a solução mais econômica.
C) O sistema 1 apresenta a execução mais simples e o sistema 2 apresenta a solução mais econômica.
D) Os dois sistemas são idênticos em termos de execução e economia.

Questão 47
De acordo com Eastman (2014), em seu livro Manual de BIM, o conceito de objetos paramétricos é central para o
entendimento do BIM e sua diferenciação dos objetos 2D tradicionais.
Considerando o que o autor afirma na obra citada sobre como se definem os objetos BIM paramétricos, assinale com V
as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Objetos BIM paramétricos consistem em definições geométricas, dados e regras associadas.
(   ) As regras paramétricas para os objetos modificam automaticamente as geometrias associadas quando inseridas
em um modelo de construção ou quando modificações são feitas em objetos associados.
(   ) As regras dos objetos podem identificar quando determinada modificação viola a viabilidade do objeto no que diz
respeito, por exemplo, a tamanho e construtibilidade.
(   ) Os objetos têm a habilidade de vincular-se ou receber, divulgar ou exportar conjuntos de atributos, por exemplo,
materiais estruturais, dados acústicos e dados de energia para outras aplicações e modelos.
Assinale a sequência correta.
A) V F F F
B) F F V V
C) F V F F
D) V V V V
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Questão 48

Questão 50

Considerando o texto da NBR 5.410, em relação aos
princípios fundamentais que orientam os objetivos e as
prescrições relativas às instalações elétricas de baixa
tensão, analise as afirmativas a seguir e assinale com V
as verdadeiras e com F as falsas.

Tendo em vista o que estabelece a NBR 9.050, relacione
a COLUNA II com a COLUNA I, associando termos
relativos à acessibilidade às suas respectivas definições.

( ) As pessoas e os animais devem ser protegidos
contra choques elétricos, seja o risco associado
a contato acidental com parte viva perigosa,
ou a falhas que possam colocar uma massa
acidentalmente sob tensão.
(   ) Condutores que não sejam condutores vivos
e outras partes destinadas a escoar correntes
devem suportar essas correntes sem atingir
temperaturas excessivas.
(   ) Quando forem previstas situações de perigo em
que se faça necessário desenergizar um circuito,
devem ser providos dispositivos de desligamento
de emergência, facilmente identificáveis e
rapidamente manobráveis.
(   ) A alimentação da instalação elétrica, de seus
circuitos e de seus equipamentos deve ser
seccionada para fins de manutenção, verificação,
localização de defeitos e reparos.
Assinale a sequência correta.
A) F F F F
B) F V F V
C) V F V F
D) V V V V

Questão 49
O Plano Diretor do Município de Uberlândia estabelece
em seu artigo 77 que o Poder Executivo Municipal
poderá autorizar o proprietário de imóvel privado ou
público a exercer em outro local ou alienar, mediante
escritura pública, o direito de construir, quando o referido
imóvel for necessário para fins de implantação de
equipamentos urbanos e comunitários, de preservação
(quando o imóvel for considerado de interesse histórico,
ambiental, paisagístico, social ou cultural) ou para servir
a programas de regularização fundiária, urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda e
habitação de interesse social.
Esse instrumento, previsto em Lei, é chamado
A) direito de preempção.
B) operação urbana consorciada.
C) outorga onerosa do direito de construir.
D) transferência de potencial construtivo.
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COLUNA I
1.

Acessível

2.

Adaptável

3.

Adaptado

4.

Adequado

COLUNA II
(   ) Espaço, edificação, mobiliário, equipamento
urbano ou elemento cujas características foram
originalmente planejadas para serem acessíveis.
(   ) Espaço, edificação, mobiliário, equipamento
urbano ou elemento cujas características possam
ser alteradas para que se torne acessível.
(   ) Espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações,
transportes,
informação
e
comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias ou elemento que possa ser
alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por
qualquer pessoa.
(   ) Espaço, edificação, mobiliário, equipamento
urbano ou elemento cujas características
originais foram alteradas posteriormente para
serem acessíveis.
Assinale sequência correta.
A) 1 3 2 4
B) 2 4 3 1
C) 3 1 4 2
D) 4 2 1 3

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

engenheiro agrônomo
Código: 423

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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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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Questão 33

Conhecimentos específicos

A semeadura direta, sem preparo ou mobilização do
solo, que surgiu como uma simples técnica de manejo
com o objetivo básico de controle da erosão hídrica do
solo, evoluiu para um sistema complexo e ordenado de
produção agrícola, denominado, no Brasil, de sistema de
plantio direto.

Engenheiro Agrônomo
Questão 31
Uma ferramenta essencial no planejamento
atividades agrícolas é a análise de solo.

das

Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.
A) Em síntese, além dos métodos utilizados na
análise de solo, a avaliação da fertilidade
envolve processos de amostragem, técnicas
de diagnóstico dos resultados e modelos de
interpretação e de recomendação de corretivos
e fertilizantes
B) Em geral, o erro de amostragem é menor que
o erro analítico de laboratório, em função do
grande número de procedimentos e de reagentes
utilizados.
C) O procedimento da amostra simples tem sido
preferido, tanto por se mostrar suficiente para
estimar a fertilidade média como por reduzir,
sensivelmente, o gasto com as análises
químicas.
D) Consideram-se
bons
indicadores
de
macrovariações a topografia, a cobertura
vegetal natural ou uso agrícola, entre outros,
intensificados pelas práticas de manejo.
Questão 32
Sendo o objetivo final de um programa de melhoramento
de plantas a obtenção de um novo cultivar, assinale
a alternativa que melhor representa a sequência do
processo de produção de sementes, como insumo,
obtidas via melhoramento genético.
A) Melhoramento genético / análise de sementes /
experimentação / multiplicação / produção
de sementes / colheita / beneficiamento e
armazenamento / distribuição / comercialização.
B) Melhoramento genético / experimentação /
multiplicação / produção de sementes / colheita,
beneficiamento e armazenamento / análise de
sementes / distribuição / comercialização.
C) Melhoramento genético / multiplicação /
experimentação / multiplicação / produção
de sementes / colheita / beneficiamento e
armazenamento / análise de sementes /
distribuição e comercialização.
D) Melhoramento genético / experimentação /
produção de sementes / multiplicação / colheita /
beneficiamento e armazenamento / análise de
sementes / distribuição e comercialização.
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Com relação ao manejo da fertilidade do solo nesse
sistema de plantio, assinale a alternativa correta.
A) O processo natural de acidificação do solo,
que ocorre no tempo, não é intensificado pela
deposição dos resíduos e pela aplicação de
adubos nitrogenados (ureia e sulfato de amônio)
na superfície do solo.
B) A variabilidade das características químicas do
solo, especialmente de fósforo disponível, é
menor do que no preparo convencional, tanto
no sentido horizontal como em profundidade no
perfil do solo.
C) A aplicação superficial de calcário não se justifica
em detrimento da manutenção das características
físicas, principalmente a agregação, favoráveis
à conservação e à elevação do nível de ordem
(complexidade) do solo.
D) Para a sua viabilização técnica e econômica,
deve ser visto como um sistema de produção
que abrange um complexo ordenado de práticas
agrícolas inter-relacionadas e interdependentes,
para formar e manter a palhada sobre o solo
e, mais recentemente, a integração lavourapecuária.
Questão 34
O sistema convencional de preparo de solo é
fundamentado basicamente no uso de arados e grades.
Sobre os tipos de arado, assinale a alternativa correta.
A) O arado de disco é recomendado para solos
leves, livres de raízes e pedras.
B) O arado escarificador é recomendado para
abrandar a rugosidade do solo e reduzir a
quantidade de cobertura morta.
C) O arado de aiveca apresenta diferentes tipos de
aiveca, de acordo com o tipo de solo.
D) O arado de disco é recomendado para solos
duros, porém livres de raízes e pedras.

Questão 35

Questão 38

Os elementos minerais essenciais para as plantas são
geralmente classificados como macro ou micronutrientes,
de acordo com suas concentrações relativas no tecido
vegetal. No entanto, essa classificação é difícil de ser
justificada do ponto de vista fisiológico. Com isso, uma
outra classificação foi proposta de acordo com o papel
bioquímico e a função fisiológica do nutriente vegetal,
que afirma que

Analise o texto a seguir.

A) o fósforo, o silício e o boro compõem o grupo de
nutrientes envolvidos em reações redox.
B) o potássio, o cálcio e o magnésio compõem o
grupo de nutrientes importantes na armazenagem
de energia ou na integridade estrutural.
C) o nitrogênio e o enxofre compõem o grupo de
nutrientes que fazem parte de compostos de
carbono.
D) o ferro, o zinco e o cobre compõem o grupo de
nutrientes que permanecem na forma iônica.
Questão 36
Analise o texto a seguir.
No manejo de pragas, é considerado o método ideal de
controle pela possibilidade de ele permitir a manutenção
da praga em níveis inferiores ao de dano econômico,
sem causar prejuízos ao ambiente e sem ônus adicional
ao agricultor. Além disso, por sua compatibilidade com
os demais métodos de controle, torna-se uma técnica
ideal para ser utilizada em qualquer programa de manejo
de pragas.
Esse texto se refere ao método
A) genealógico.
B) de resistência de plantas.
C) cultural.
D) de controle biológico.
Questão 37
Tendo em vista o manejo integrado de doenças (MID),
termo análogo ao manejo integrado de pragas (MIP),
assinale a alternativa que não apresenta uma de suas
ações.
A) Determinar como o ciclo vital de um patógeno
precisa ser modificado, de modo a mantê-lo em
níveis toleráveis, ou seja, abaixo do limiar de
dano econômico.
B) Combinar o conhecimento biológico com a
tecnologia disponível para alcançar a modificação
necessária, ou seja, exercer a ecologia aplicada.
C) Desenvolver métodos de controle adaptados
às tecnologias disponíveis e compatíveis com
aspectos econômicos e ecológico-sociais, ou
seja, conseguir aceitação econômica e social.
D) Determinar as especificidades dos agentes
de controle, de forma a minimizar o risco de
desequilíbrio populacional.

“É o herbicida mais utilizado e mais estudado em todo o
mundo, em função de sua vasta utilização na agricultura.
Espera-se, para os próximos anos, um aumento de seu
uso na agricultura do país, entre outros motivos, pela
agregação de novas áreas de plantio, pelo aumento de
áreas sob plantio direto, pela conversão de áreas de
pastagens em cultivos de cana e pela difusão do uso
de culturas geneticamente modificadas para resistência
a sua aplicação”. (OLIVEIRA, Jr. et al, 2011).
Esse texto se refere ao
A) 2,4 D.
B) Atrazine.
C) Paraquat.
D) Glyphosate.
Questão 39
A produção atual de alimentos depende, em muito,
da irrigação. Seu correto manejo é imprescindível para
o sucesso econômico dos empreendimentos irrigados.
A velocidade de infiltração de água em um solo, por sua
vez, é fator muito importante na irrigação, visto que essa
velocidade determina a(o)
A) velocidade do giro do aspersor, evitando
escorrimento superficial.
B) volume total de água a ser aplicado, visando
minimizar desperdício e custo.
C) tempo em que se deve manter a água na
superfície do solo ou a duração da aspersão,
de modo que seja aplicada uma quantidade
desejável de água.
D) velocidade de giro do aspersor e a potência
necessária para o conjunto motor-bomba.
Questão 40
A lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta
o inciso XIX do Art. 21 da Constituição Federal e altera
o Art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos,
exceto:
A) Promover ações integradas de capacitação em
manejo de irrigação e uso racional da água.
B) Assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões
de qualidade adequados aos respectivos usos.
C) Prevenir e defender contra eventos hidrológicos
críticos de origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos naturais.
D) Incentivar e promover a captação, a preservação
e o aproveitamento de águas pluviais.
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Questão 41

Questão 44

No tocante à tecnologia de aplicação de produtos
fitossanitários, são funções das pontas hidráulicas de
pulverização para a agricultura, exceto:

Implanta-se a cultura da batata (Solanum tuberosum
ssp. tuberosum) pelo plantio de batata-semente
adequadamente brotada. Esse plantio constitui o item
mais oneroso dessa cultura, pois responde por 30 a 45%
do custo total de produção de um batatal.

A) A determinação da vazão = função: tamanho do
orifício, características do líquido e pressão.

Assinale a alternativa correta sobre a batata-semente.

B) A determinação da distribuição = função: modelo
da ponta, característica do líquido e pressão.

A) Deve ser produzida em viveiros envoltos por tela
antiafídica.

C) A determinação da velocidade de giro dos
bicos = função: pressão exercida e viscosidade
da mistura.

B) Deve ser produzida com agrotecnologia
específica, em regiões de clima favorável,
sob rigoroso controle fitossanitário.

D) A determinação do tamanho de gotas = função:
modelo da ponta, características do líquido e
pressão.

C) Deve ser produzida por biotecnologia, por meio
da micropropagação do meristema apical do
tubérculo.
D) Deve ser produzida em câmaras resfriadas, a
temperaturas constantes abaixo de 0 ºC.

Questão 42
No que se refere ao sistema de plantio direto e aos tipos
de plantadoras relacionadas a esse sistema de cultivo,
assinale a alternativa correta.

B) Os equipamentos de plantio direto com sistema
de disco têm seu sucesso dependente do teor de
umidade do solo no plantio.

O rendimento de uma lavoura de milho é resultado
do potencial genético da cultivar, das condições
edafoclimáticas da região e do manejo da lavoura.
Consequentemente, a escolha correta da semente pode
ser um dos principais fatores condicionantes do sucesso
ou insucesso da lavoura. Aspectos relacionados às
características da cultivar e do sistema de produção
deverão ser levados em consideração, para que a
lavoura se torne mais competitiva.

C) As
máquinas
com
faca
movimentam
excessivamente o solo e são recomendadas
para situações de muita palha, por sua reduzida
ocorrência de embuchamento.

A) Número de espigas produzidas por planta,
que será determinante para a produtividade.

A) As máquinas com enxada rotativa apresentam
a vantagem de não demandar tratores de alta
potência.

D) Os equipamentos de plantio direto com sistema
de disco demandam tratores de alta potência.
Questão 43
A cultura do tomateiro tutorado é exigente em alguns
tipos de poda, pois promovem melhor equilíbrio entre
a vegetação e a frutificação, aumentam o tamanho dos
frutos e melhoram a qualidade destes, destinados à
mesa.
Sobre os tipos de poda do tomateiro tutorado, assinale a
alternativa correta.

São aspectos a serem considerados na escolha da
semente / cultivar, exceto:

B) Resistência às principais doenças que ocorrem
na região.
C) Nível de tecnologia disponível a ser utilizada
para a cultivar.
D) Aceitação comercial do tipo de grão pelo
mercado consumidor, principalmente quanto à
cor e à textura do grão.
Questão 46
O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior
quantidade pela cultura da soja. Estima-se que para a
produção de 1 000 kg de grãos são necessários 80 kg
de N.

A) A poda inicial é efetuada logo que a planta inicia
a emissão de brotos laterais. Pode-se deixar
apenas a haste principal, como é usual entre
produtores de tomate do grupo salada.

Quanto ao nitrogênio na soja, assinale a alternativa
incorreta.

B) A desbrota consiste no corte frequente e
sistemático dos brotos laterais com o auxílio
de ferramenta de corte, tipo canivete, ou com a
unha.

B) Basicamente, as fontes de N disponíveis para a
cultura da soja são os fertilizantes nitrogenados
e a FBN.

C) A capação é o corte do broto lateral, paralisando
o crescimento vegetativo.
D) A desponta é o corte do broto lateral, inibindo a
produção de reguladores de crescimento.
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Questão 45

A) A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é a
principal fonte de N para a cultura da soja.

C) A aplicação de fertilizante nitrogenado na
semeadura ou em cobertura, além de reduzir
a nodulação e a eficiência da FBN, não traz
incremento de produtividade para a soja.
D) Embora a FBN seja efetiva e de baixo custo,
na maioria dos casos, a principal fonte de N
para a cultura é a adubação mineral, devido à
presença de formulados de baixo custo com N
incluso.

Questão 47

Questão 49

A lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, dispõe sobre
o atendimento da alimentação escolar e do Programa
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação
básica, entre outras providências.

Considerando a lei nº 10.831, de 23 de dezembro de
2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá
outras providências, assinale a alternativa incorreta.

Nessa lei, consta que o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) não é autorizado
a suspender os repasses dos recursos do PNAE
aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios
quando estes
A) não constituírem o respectivo CAE ou deixarem
de efetuar os ajustes necessários, visando ao
seu pleno funcionamento.
B) não apresentarem a prestação de contas dos
recursos anteriormente recebidos para execução
do PNAE, na forma e nos prazos estabelecidos
pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
C) não apresentarem planejamento anual
demanda, devidamente fundamentado.

de

D) cometerem irregularidades na execução do
PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho
Deliberativo do FNDE.
Questão 48
O Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, que
regulamenta a bei nº 10.831, de 23 de dezembro de
2003, aborda a produção paralela.
Conforme a redação desse Decreto, assinale a
alternativa que não apresenta a permissão de produção
paralela nas unidades de produção e estabelecimentos
onde haja cultivo, criação ou processamento de produtos
orgânicos.
A) Em áreas e estabelecimentos em que
ocorra a produção paralela, nos quais os
produtos orgânicos deverão estar claramente
separados dos produtos não orgânicos e será
requerida descrição do processo de produção,
do processamento e do armazenamento.
B) Em áreas separadas geograficamente por um
raio mínimo de 500 m, se cultivo ou criação, e de
100 m, se processamento.
C) Em caso de unidade processadora de
produtos orgânicos e não orgânicos, em que o
processamento dos produtos orgânicos deve
ser realizado de forma totalmente isolada dos
produtos não orgânicos no espaço ou no tempo.
D) Em todas as unidades de produção e
estabelecimentos de produção, orgânica e não
orgânica, que serão objeto de controle por parte
do organismo de avaliação da conformidade ou
da organização de controle social a que estiver
vinculado o agricultor familiar em venda direta.

A) Os insumos com uso regulamentado para a
agricultura orgânica não deverão ser objeto de
processo de registro diferenciado, que garanta a
simplificação e a agilização de sua regularização.
B) A oferta de produtos saudáveis isentos de
contaminantes intencionais é uma das finalidades
de um sistema orgânico de produção.
C) O conceito de sistema orgânico de produção
agropecuária
e
industrial
abrange
os
denominados: ecológico, biodinâmico, natural,
regenerativo,
biológico,
agroecológicos,
permacultura e outros que atendam aos
princípios estabelecidos por essa Lei.
D) A responsabilidade pela qualidade relativa às
características regulamentadas para produtos
orgânicos caberá aos produtores, distribuidores,
comerciantes e entidades certificadoras,
segundo o nível de participação de cada um.
Questão 50
O Decreto 6.323, de 27 de dezembro de 2007, que
regulamenta a lei nº 10.831, de 23 de dezembro de
2003, apresenta, em seu capítulo I, algumas definições.
São definições apresentadas nesse capítulo, exceto:
A) Auditoria de credenciamento: procedimento
pelo qual uma equipe oficial de auditores realiza
a avaliação de uma entidade candidata ao
credenciamento como organismo de avaliação
da conformidade, para verificar a conformidade
com a regulamentação oficial.
B) Certificação orgânica: ato pelo qual um
organismo de avaliação da conformidade
credenciado dá garantia por escrito de que
uma produção ou um processo claramente
identificado foi metodicamente avaliado e está
em conformidade com as normas de produção
orgânica vigentes.
C) Credenciamento: procedimento pelo qual
o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento reconhece formalmente que um
produtor está habilitado para comercializar seu
produto, conforme a regulamentação oficial de
produção orgânica e com os critérios em vigor.
D) Integridade orgânica: condição de um produto em
que estão preservadas todas as características
inerentes a um produto orgânico.
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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

engenheiro civil
Código: 424

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.

8

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

engenheiro civil
Questão 31
Analise as seguintes afirmativas associadas aos
requisitos e critérios de desempenho que se aplicam
ao sistema estrutural da edificação habitacional,
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Elementos com função de vedação (paredes e
divisórias, não estruturais) devem ter capacidade
de transmitir à estrutura seu peso próprio e os
esforços externos que sobre eles diretamente
venham a atuar, decorrentes de sua utilização.
(   ) Sob ação de impactos de corpo mole,
os componentes da estrutura podem causar
danos a outros componentes acoplados aos
componentes sob ensaio.
(   ) Sob a ação de impactos de corpo duro,
os componentes da edificação não devem
sofrer ruptura ou traspassamento sob qualquer
energia de impacto, sendo tolerada a ocorrência
de fissuras, lascamentos e outros danos em
impactos de segurança.
(   ) O manual de operação, uso e manutenção de
um sistema estrutural deve prever técnicas,
processos, equipamentos, especificação e
previsão quantitativa de todos os materiais
necessários para as diferentes modalidades de
manutenção.
Assinale a sequência correta.
A) V F V V
B) F F F V
C) F V F F
D) V V V F

Questão 32
Com relação à norma NBR 9.050 – Acessibilidade
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, assinale a alternativa incorreta.
A) A largura de passarelas de pedestres deve ser
determinada em função do volume de pedestres
estimado para os horários de maior movimento.
B) Todo estacionamento deve garantir uma faixa de
circulação de pedestres que garanta um trajeto
seguro e com largura mínima de 1,20 m até o
local de interesse.
C) Recomenda-se que a distância máxima a ser
percorrida de qualquer ponto da edificação até o
sanitário ou banheiro acessível seja de até 15 m.
D) Os sanitários e vestiários acessíveis devem
possuir entrada independente, de modo a
possibilitar que a pessoa com deficiência possa
utilizar a instalação sanitária acompanhada de
uma pessoa do sexo oposto.

Questão 33
Analise as seguintes diretrizes, tendo em vista o Plano
Diretor de Uberlândia.  
I.

Adotar, como unidade de planejamento territorial,
a concepção de bairro integrado.

II.

Descaracterizar a Área Central e o bairro Fundinho
como corredor estrutural do transporte coletivo e
recuperar sua qualidade de vida urbana.

III. Incentivar a verticalização e o alargamento ou
abertura de novas vias na futura Zona Cultural do
Fundinho – ZCF.
IV. Incentivar a implantação de atividades
econômicas estratégicas que possam gerar um
processo de renovação e requalificação da Área
Central.
São diretrizes da política de uso e ocupação do solo,
presentes nesse Plano Diretor
A) II, III e IV, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
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Questão 34

Questão 35

Analise as seguintes afirmativas associadas ao
zoneamento do uso e ocupação do solo de Uberlândia,
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.

Com relação à norma NBR 14.931 – Execução de
estruturas de concreto – Procedimento, assinale a
alternativa incorreta.

(   ) A taxa de ocupação máxima dos lotes existentes
com área igual ou inferior a 200 m² será de 85%,
sendo mantido o coeficiente de aproveitamento
máximo da zona.

A) A temperatura da massa de concreto,
no momento do lançamento, não deve ser
inferior a 5 oC.

(   ) As áreas de varanda, quando totalmente abertas,
poderão se projetar sobre os afastamentos em
até 1,8 m, respeitada a distância mínima de
1,5 m das divisas frontal, laterais e fundo.
(   ) As ampliações com área igual ou superior a
50 m² deverão atender à área de estacionamento,
proporcional à área ampliada.
(   ) A construção de pavimentos abaixo do nível do
logradouro será permitida, sendo facultados os
afastamentos com taxa de ocupação máxima
de 80%.
Assinale a sequência correta.
A) V V V V
B) F F F V
C) V F V F
D) F V F F

B) Quando
agentes
desmoldantes
forem
necessários,
devem
ser
aplicados
exclusivamente na forma antes da colocação da
armadura.
C) Caso sejam feitas emendas por luvas,
estas deverão ter resistência maior que as barras
emendadas.
D) As barras de aço devem ser dobradas a frio e
dobradas junto às emendas por solda.

Questão 36
Com relação ao lançamento do concreto, descrito
na norma NBR 14.931 – Execução de estruturas de
concreto – Procedimento, assinale a alternativa incorreta.
A) É recomendado o uso de dispositivos que
conduzam o concreto, minimizando a sua
segregação.
B) Em alguns casos é permitido o lançamento do
concreto após o início da pega.
C) É recomendado o lançamento inicial de
argamassa com composição igual à da
argamassa do concreto estrutural quando a
altura de queda livre ultrapassa 2m.
D) É obrigatório que os caminhos, no lançamento
convencional, não tenham inclinação excessiva,
de modo a evitar a segregação decorrente do
transporte.
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Questão 37

Questão 39

Com relação à norma NBR 12.655 – Concreto de cimento
Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação –
Procedimento, assinale a alternativa incorreta.

Com relação aos mecanismos de deterioração relativos
ao concreto, assinale a alternativa incorreta.

A) Não há relação entre o fator água / cimento e
resistência à compressão do concreto.
B) Concretos expostos a solos devem ser
preparados com cimento resistente a sulfatos.
C) Para o concreto preparado por empresa de
serviços de concretagem, devem ser realizados
ensaios de consistência a cada betonada.
D) Os materiais para concreto de classe C20 e não
estruturais devem ser medidos em massa ou em
massa combinada com volume.

Questão 38
Com relação à segurança estrutural das edificações em
situação de incêndio, assinale a alternativa incorreta.
A) Os
elementos
estruturais
encapsulados
estarão livres da ação de incêndio desde que
o encapsulamento tenha o tempo requerido de
resistência ao fogo (TRRF), no mínimo, igual ao
que seria exigido para o elemento considerado.
B) Os subsolos das edificações devem ter o TRRF
estabelecido em função do TRRF da ocupação a
que pertencerem, não podendo ser inferiores ao
TRRF dos pavimentos situados acima do solo.
C) Os elementos de compartimentação usados
como isolamento de riscos e os elementos
estruturais essenciais à estabilidade dessa
compartimentação devem ter, no mínimo,
TRRF de 120 minutos.
D) As propriedades dos materiais que variem com
a temperatura devem se dar por meio da função
de variação correspondente ou deve ser adotado
o valor característico a 100 ºC.
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A) Para se prevenir a ocorrência da lixiviação,
recomenda-se restringir a fissuração e proteger
as superfícies expostas com produtos hidrófugos.
B) O uso de cimento composto com adição de
escória ou material pozolânico minimiza a
despassivação por ação de cloretos.
C) Juntas de dilatação em estruturas sujeitas
a variações volumétricas podem prevenir a
deterioração da estrutura propriamente dita.
D) O cobrimento das armaduras e o controle da
fissuração minimizam o efeito da despassivação
por carbonatação, sendo recomendável um
concreto de alta porosidade.

Questão 40
Analise as seguintes afirmativas associadas ao concreto
simples estrutural, assinalando com V as verdadeiras e
com F as falsas.
(   ) É permitido o uso de concreto simples em
estruturas sujeitas a sismos.
(   ) Deve-se utilizar concretos da classe C15 a C40.
(   ) As juntas de dilatação nesse tipo de aplicação
devem ser previstas pelo menos a cada 15 m.
(   ) O concreto simples estrutural deve ter garantida a
compressão em toda seção transversal.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V
B) F V V V
C) V F V F
D) V F F F

Questão 41

Questão 43

Analise as seguintes afirmativas, associadas aos
aglomerantes, assinalando com V as verdadeiras e com
F as falsas.

Com relação às madeiras utilizadas na construção civil,
assinale a alternativa incorreta.

(   ) Os aglomerantes são materiais pulverulentos que
se hidratam em presença de água, formando uma
pasta resistente.
(   ) Uma vez iniciada a pega do cimento, deve-se
movimentar a massa, para que a resistência à
compressão seja ainda maior.
(   ) A utilização da cal aumenta a durabilidade
de argamassas, diminuindo a ocorrência de
eflorescência e combatendo a presença de
fungos.
(   ) O gesso é um material obtido pela britagem e
desidratação da gipsita, com grande capacidade
de absorção de calor.
Assinale a sequência correta.
A) V V V F
B) V F V V
C) F F F F
D) F V F V

Questão 42

A) Devido à orientação das suas células, a madeira
é um material isotrópico.
B) As madeiras de maior peso
apresentam maior resistência.

específico

C) A resistência das peças de madeira dentro da
mesma espécie varia de uma árvore para outra.
D) As peças robustas de madeira
excelente resistência ao fogo.

possuem

Questão 44
Analise as seguintes afirmativas associadas à
construção em alvenaria estrutural, assinalando com V
as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Para os edifícios residenciais em alvenaria
estrutural, as principais cargas a serem
consideradas nas paredes são as ações das lajes
e o peso próprio das paredes.
(   ) Lajes moldadas in loco são mais adequadas
quando existe a necessidade de se considerar a
existência de um diafragma.

Com relação ao controle tecnológico do concreto,
assinale a alternativa incorreta.

(   ) Para consideração da ação do vento, obtêm-se
forças, ao nível de cada pavimento,
que posteriormente serão distribuídas pelos
painéis de contraventamento.

A) Os lotes de concreto deverão ser de, no máximo,
50 m3 ou corresponder a um tempo de execução
de, no máximo, três dias.

(   ) A resistência à compressão é o parâmetro de
resistência mais importante para a alvenaria
estrutural.

B) Cada exemplar retirado será constituído por dois
corpos de prova da mesma amassada.
C) Nos edifícios, cada lote poderá compreender
mais de um andar.
D) O valor estimado da resistência característica à
compressão deve ser calculado de acordo com
o tipo de controle estatístico e com o número de
exemplares adotados.

Assinale a sequência correta.
A) F F F V
B) V F V F
C) F V F F
D) V V V V
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Questão 45

Questão 47

Com relação às trincas nas alvenarias, assinale a
alternativa incorreta.

Com relação aos sinistros devido à corrosão do aço,
assinale a alternativa incorreta.

A) Argamassas de assentamento de alvenarias
feitas com cales mal hidratadas podem
apresentar elevados teores de óxido livre de
cal e magnésio que, em presença de umidade,
irão se hidratar e aumentar de volume.

A) Regiões rurais possuem alto teor de poluição,
com uma forte agressão contra o concreto e
sua ferragem, sendo muito rápido o processo de
ataque à película que protege o aço.

B) Alvenarias sujeitas a cargas elevadas
apresentam uma configuração de trincas
horizontais decorrentes da deformação das
argamassas de assentamento e dos seus
elementos componentes (tijolos de barro maciço,
blocos cerâmicos ou de concreto).

C) O cobrimento tem a finalidade de proteger
fisicamente e propiciar um meio alcalino elevado,
de forma a gerar a passivação do aço.

C) Em casos de recalques diferenciais, quando
um painel de alvenaria sem aberturas está
emoldurado por vigas e pilares, as trincas
apontam para o pilar que está recalcando mais
que os outros.

D) O risco de corrosão aumenta nos elementos
de concreto que estão sujeitos a deformações,
situação que favorece o surgimento de trincas,
acentuando os perigos de contaminação das
armaduras.

D) As trincas que aparecem nos cantos das
aberturas de portas e janelas das alvenarias são
relacionadas a uma concentração de tensões
que surgem nesses vértices e, para combater
essas trincas, devem ser construídas vergas e
contravergas.

Questão 46
Com relação aos tipos de estrutura e seus componentes,
assinale a alternativa incorreta.
A) Cabos não têm nenhuma rigidez à flexão,
só podem transmitir força de compressão direta.
B) Se treliças de nós articulados são carregadas
apenas nos nós, desenvolve-se um carregamento
axial em todas as barras.
C) Quando
uma
viga
é
carregada
perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
cortante e momento desenvolvem-se para
transmitir as cargas aplicadas para os apoios.
D) A capacidade de uma coluna esbelta depende
da contenção fornecida em suas extremidades.
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B) Fatores como presença de oxigênio, umidade
e estabelecimento de uma célula de corrosão
eletroquímica devem concorrer para que haja a
corrosão no aço.

Questão 48
Com relação aos sinistros nas construções metálicas,
assinale a alternativa incorreta.
A) Quando há uma deficiência no contraventamento
do banzo inferior, as treliças metálicas de
cobertura podem sofrer colapso pela ação de
sucção provocada pelo vento.
B) Quando os nós de ligação são executados com
excesso no comprimento de solda, é gerado
um momento fletor nas barras, introduzindo um
esforço não previsto em projeto.
C) Um ponto vulnerável nessas construções é a
corrosão na base das colunas metálicas, por
ser este um ponto com maior concentração
de umidade, devido às águas de lavagem,
ao mesmo tempo em que sofre os efeitos da
corrosão eletrolítica.
D) Os elementos metálicos que formam uma
estrutura são muito eficientes para resistir
a esforços de tração, são esbeltos e não
necessitam
receber
contraventamentos,
pois suportam bem as forças de compressão,
sem risco de sofrer flambagem.

Questão 49
Analise as seguintes afirmativas associadas às
fundações, assinalando com V as verdadeiras e com F
as falsas.
(   ) A estaca broca é uma fundação profunda,
é executada manualmente e pode ser executada
abaixo do nível de água.
(   ) A sapata isolada é usada quando as cargas
transmitidas pela superestrutura são pontuais,
como as cargas de pilares.
(   ) O radier é uma fundação direta e pode ser
aplicado tanto a solos muito resistentes como aos
muito frágeis.
(   ) As estacas pré-moldadas de concreto não podem
ser emendadas no canteiro de obras e podem ser
utilizadas abaixo do nível de água.
Assinale a sequência correta.
A) V V F V
B) F V V F
C) F F V V
D) V F F F

Questão 50
Com relação às quantificações de materiais e serviços,
inclusive de reformas, assinale a alternativa incorreta.
A) O volume da estrutura a ser demolida aumenta
quando ela passa da construção ao entulho,
porque o arranjo da massa se desfaz e aumenta
de volume.
B) Inicialmente, determina-se a área de parede
e, a partir dela, a quantidade de blocos e de
argamassa de levante da alvenaria.
C) O serviço de armação é estimado com base no
comprimento de aço requerido de acordo com o
projeto estrutural, que, em geral, traz uma lista
de ferros de cada peça, contendo os respectivos
comprimentos, bitola e quantidade.
D) Como portas, portões, janelas, grades e
armários possuem reentrâncias, fica impraticável
levantar a área real a ser pintada. Nesses casos,
aplica-se um multiplicador sobre a área frontal
(vão luz) do elemento a ser pintado.

17

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

engenheiro eletricista
Código: 425

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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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
Engenheiro Eletricista
Questão 31
O circuito representado na figura a seguir é composto por duas fontes de tensão (V1 e V2) e quatro resistências
(R1, R2, R3 e R4).

Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o módulo da tensão V no resistor R1 em volts e da
corrente i no resistor R2 em amperes.
A) V = 15 V e i = 3 A.
B) V = 5 V e i = 1/3 A.
C) V =15 V e i = 1 A.
D) V = 6 V e i = 1 A.
Questão 32
Observe o circuito a seguir.

Considerando esse circuito, assinale a alternativa que indica o valor da resistência equivalente em relação aos
terminais A e B.
A) Req = 5013,75 Ω
B) Req = 18,75 Ω
C) Req = 5003,75 Ω
D) Req = 17,5 Ω

12

Questão 33

Questão 35

Capacitores são dispositivos de dois terminais
extremamente utilizados em circuitos elétricos.

As lâmpadas elétricas são comumente classificadas em
três grupos: incandescentes, descargas e LEDs.

Em relação a esses dispositivos, assinale a alternativa
correta.

Sobre os tipos de lâmpadas, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

A) Capacitores são dispositivos passivos e
armazenam energia devido, exclusivamente, ao
campo magnético aplicado sobre suas placas.

( ) Lâmpadas incandescentes estão caindo em
desuso; um dos motivos é a quantidade de calor
gerado durante a iluminação e o alto consumo de
energia elétrica se comparado às lâmpadas de
LED, por exemplo.

B) A capacitância é uma grandeza que mede a
quantidade de carga que o capacitor pode
armazenar em suas placas. Mantendo-se os
outros parâmetros constantes, quanto menor a
distância entre as placas de um capacitor, maior
será a sua capacitância.
C) É possível aumentar a quantidade de energia
armazenada em um capacitor por meio do
aumento da sua capacitância, para tal, basta
inserir um material com constante dielétrica
menor que a constante dielétrica do ar entre as
placas do capacitor.
D) Após o término da fase de carga em um circuito
CC, um capacitor pode ser substituído por um
curto-circuito.

(   ) Lâmpadas de descarga utilizando vapor de
mercúrio ou vapor de sódio possuem baixa vida
útil e baixa eficiência energética se comparadas
às lâmpadas incandescentes, sendo utilizadas
apenas para iluminação de pequenos ambientes.
(   ) A iluminação fornecida por uma lâmpada
incandescente é obtida através do aquecimento
de um fio, pela passagem de corrente elétrica até
a incandescência.
(   ) As lâmpadas de LED apresentam alta eficiência
energética, porém um dos seus pontos negativos
é a grande quantidade de calor gerada durante o
seu período ativo.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F

Questão 34
Um aterramento pode ser definido como a ligação de
uma instalação ou dispositivo com a terra, com o objetivo
de estabelecer uma referência para a rede elétrica e
atuar como sistema de proteção.  
Em relação ao conceito de aterramento, assinale a
alternativa incorreta.
A) O aterramento funcional pode ser definido como
a ligação à terra de um dos condutores do
sistema (geralmente o neutro) e está relacionado
com o funcionamento correto, seguro e confiável
da instalação.
B) O aterramento em redes de baixa tensão não
apresenta critérios, normas ou recomendações
para sua instalação: cada projeto ou fabricante
pode optar livremente se a instalação será
aterrada ou não.
C) O aterramento de proteção, que consiste na
ligação à terra das massas e dos elementos
condutores, pode ser utilizado como medida de
proteção contra choques elétricos por contato
direto.
D) O aterramento de trabalho tem como objetivo
aumentar a segurança durante ações de
manutenção em instalações elétricas; trata-se
de um aterramento provisório, que é desfeito
após o término da manutenção.

B) V V F V
C) F V F V
D) F F V F
Questão 36
Em relação às grandezas e fundamentos
luminotécnica, assinale a alternativa incorreta.

da

A) A classificação de cor para uma luz pode ser
definida pelo seu valor de comprimento de onda.
B) A eficiência luminosa é a relação dos lumens
emitidos pela lâmpada para cada watt consumido.
C) A candela é uma grandeza utilizada para
avaliar a relação entre a frequência da luz e seu
comprimento de onda.
D) O lúmen é uma grandeza utilizada para avaliar o
fluxo luminoso.
Questão 37
Em relação aos instrumentos de medição utilizados em
circuitos elétricos, assinale a alternativa correta.
A) Um amperímetro possui alta resistência interna,
por isso deve ser ligado em série com o elemento
ao qual se deseja medir diretamente a corrente.
B) Um voltímetro possui baixa resistência interna,
por isso deve ser ligado em série com o elemento
ao qual se deseja medir diretamente a tensão.
C) Um amperímetro possui baixa resistência
interna, por isso deve ser ligado em série com
o elemento ao qual se deseja medir diretamente
a tensão.
D) Um voltímetro possui alta resistência interna, por
isso deve ser ligado em paralelo com o elemento
ao qual se deseja medir diretamente a tensão.
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Questão 38

Questão 41

Considere o circuito a seguir.

Diodos são dispositivos semicondutores de dois terminais
amplamente utilizados em sistemas eletrônicos.
Em relação a esses dispositivos, assinale a alternativa
incorreta.
A) Um diodo ideal funciona como um curto-circuito
quando polarizado diretamente, e como circuito
aberto quando polarizado reversamente.
B) A corrente existente sob condição de polarização
reversa é chamada de corrente de saturação
reversa, em um diodo real.

Os valores, em módulo, das correntes que circulam por
R1 e R3 são, respectivamente,
A) 1,165 A e 466 mA.
B) 1,165 A e 776,7 mA.
C) 1,165 mA e 466 mA.
D) 466 mA e 776,7 mA.
Questão 39
Os semicondutores são uma classe especial de
elementos cuja condutividade está entre a de um bom
condutor e a de um isolante.

C) O potencial máximo de polarização reversa que
pode ser aplicado em um diodo, antes que o
dispositivo entre na região de ruptura, é chamado
de tensão de pico inversa.
D) A tensão de ruptura reversa de um diodo
independe do valor de temperatura ao qual o
dispositivo está submetido.
Questão 42
Transistores são dispositivos semicondutores de três
camadas e três terminais que foram responsáveis por
impulsionar a indústria eletrônica após seu surgimento.
Em relação a esses dispositivos, assinale a alternativa
correta.

Em relação a esses tipos de materiais, assinale a
alternativa correta.

A) Na configuração base–comum, a região ativa
do transistor se caracteriza pela junção base–
emissor polarizada reversamente.

A) Um semicondutor extrínseco apresenta o maior
grau de pureza disponibilizado pela tecnologia
utilizada na sua fabricação.

B) Para a configuração base–comum, a região de
corte se caracteriza pelas junções base–emissor
e base–coletor polarizadas reversamente.

B) Em um material do tipo n, o elétron é chamado
de portador majoritário, e a lacuna, de portador
minoritário.

C) Para a configuração base–comum, a região
de saturação é caracterizada pela polarização
reversa nas junções base–emissor e base–
coletor.

C) Um semicondutor intrínseco foi submetido ao
processo de dopagem para inserção controlada
de impurezas.
D) Materiais semicondutores possuem coeficiente
de temperatura positivo.

D) Na região ativa de uma configuração emissor–
comum, a junção base–coletor é polarizada
diretamente, enquanto a junção base–emissor é
polarizada reversamente.

Questão 40

Questão 43

Máquinas elétricas são dispositivos utilizados para
realizar a conversão de energia. No caso dos motores,
a energia elétrica é convertida em energia mecânica
para a realização de trabalho. Existem diversos tipos
de critérios utilizados para a classificação desses
dispositivos, considerando o critério de tipo de corrente.

Em relação às máquinas elétricas, assinale a alternativa
incorreta.

Assinale a alternativa que apresenta um motor de
corrente contínua.
A) Excitação em série.
B) Polos salientes.
C) Relutância.
D) Rotor bobinado.
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A) Em uma máquina CC, o enrolamento de
armadura encontra-se no rotor.
B) Em máquinas CA síncronas, o enrolamento de
armadura encontra-se no estator.
C) Em máquinas síncronas e CC, pode ser
encontrado um segundo enrolamento, chamado
de enrolamento de campo, responsável pela
condução de corrente alternada.
D) Em algumas máquinas, tais como máquinas de
relutância variável e motores de passo, o rotor
não tem enrolamentos.

Questão 44
Os motores elétricos assíncronos estão presentes em diversos segmentos da sociedade, principalmente devido a
robustez, menor custo se comparado a máquinas CC e grande capacidade de realização de trabalho.
São métodos que podem ser utilizados para acionamento de motores assíncronos, exceto:
A) Soft starter.
B) Chave estrela – triângulo.
C) Relutância.
D) Inversor de frequência.
Questão 45
Considerando quatro variáveis binárias A, B, C e Z, assinale a alternativa que apresenta o circuito lógico que pode ser

(

)

utilizado para implementar a expressão: Z = AB + CA + BC B.
A)

B)

C)

D)
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Questão 46

Questão 49

Em relação aos sistemas digitais, a conversão decimalbinário é de fundamental importância.

O conceito de manutenção pode ser definido como
o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao
funcionamento regular e permanente de máquinas,
equipamentos, ferramentas e instalações.

Assinale a alternativa que apresenta o equivalente
binário ao número decimal 35.
A) 100001
B) 100111
C) 110001
D) 100011
Questão 47
O sistema de base 16, ou hexadecimal, utiliza
16 símbolos para a representação numérica.
Assinale a alternativa que apresenta a representação
decimal para o número hexadecimal 5D3B.
A) 32
B) 23866
C) 23867
D) 512
Questão 48
Os indicadores de performance são um dos pilares
da engenharia econômica e permitem a melhor
compreensão do processo produtivo.
Em relação aos indicadores, assinale a alternativa
correta.
A) A confiabilidade de um item, máquina ou
processo corresponde à sua probabilidade
de desempenhar adequadamente o seu
propósito especificado, por um determinado
período de tempo e sob condições ambientais
predeterminadas.
B) A disponibilidade pode ser definida como a
capacidade de um produto ou serviço atingir
satisfatoriamente seus objetivos.
C) A qualidade pode ser definida como a capacidade
de um item, produto ou serviço desempenhar
sua função requerida em um período de tempo
pré-determinado.
D) A manutenibilidade é definida como a ausência
de condições que possam causar morte, dano
ou doenças ocupacionais a pessoas, bem
como dano ou perda de equipamentos ou de
propriedade.
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Em relação aos tipos de manutenção, assinale a
alternativa incorreta.
A) A manutenção corretiva é realizada após a
ocorrência da falha.
B) A manutenção produtiva total (MPT) foi o primeiro
tipo de manutenção adotado na indústria e
consistia na troca da totalidade do equipamento
sempre que uma falha era detectada.
C) A manutenção preventiva pode ser definida
como o conjunto de procedimentos e ações
antecipadas que visam manter a máquina em
funcionamento.
D) A manutenção planejada é efetuada em
intervalos pré-determinados e tem como objetivo
reduzir a probabilidade de falhas ou degradação
do funcionamento de uma máquina ou processo.
Questão 50
Durante a etapa de qualquer projeto de Engenharia, a
etapa de orçamentação é de fundamental importância.
Durante essa etapa é feita a determinação dos custos
prováveis de execução do projeto.
Em relação aos conceitos relacionados ao orçamento,
assinale a alternativa incorreta.
A) Um orçamento não tem que ser exato, mas
idealmente ele deve ser preciso, ou seja, não
é necessário acertar integralmente o valor do
projeto, porém não se pode desviar muito do
valor real.
B) Diversas situações podem levar à divergência
entre o preço orçado e o preço final de um projeto,
tais como: preço dos insumos, mudanças nos
encargos sociais e trabalhistas, produtividade
das equipes e valor de moeda estrangeira.
C) Orçamentos não podem ser sujeitos à
temporalidade, ou seja, um orçamento realizado
hoje deve ser exato e preciso, mesmo se a
implementação for realizada após vários anos.
D) A especificidade é uma característica que
associa o orçamento ao local onde o projeto será
implantado. Por exemplo, o mesmo projeto pode
apresentar custos finais diferentes dependendo
da cidade onde será implantado.

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

engenheiro mecânico
Código: 426

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.

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.

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

Questão 33
As bombas são classificadas em função do seu princípio
de funcionamento.

Engenheiro Mecânico

Relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando o
tipo de bombas à sua classificação.

Questão 31

COLUNA I

Analise a montagem representada pela figura a seguir.

1.

Centrífuga

2.

Axial

3.

Diagonal

COLUNA II
(   ) Gira em torno do seu eixo de simetria.
(   ) O escoamento do fluido provoca a força centrífuga
e de sustentação.
(   ) Ao girar no interior da carcaça, ocorre uma
depressão e uma sobrepressão em regiões
deferentes, capaz de acelerar o fluido.
(   ) Ocorre uma força de sustentação provocado pelo
escoamento do fluido em torno da palheta.
(   ) Possui uma depressão central capaz de aspirar o
fluido.
Assinale a sequência correta.
A estrutura mista de aço e concreto requer algumas
precauções, e é função da aleta nessa estrutura
aumentar a(o)
A) base da viga.
B) área de apoio da viga no pilar.
C) reforço da alma da viga.
D) resistência à flexão do pilar.

Os elementos filtrantes, provisórios ou permanentes,
instalados nas tubulações industriais, devem ser
fabricados e inspecionados seguindo alguns critérios.
A esse respeito, avalie as afirmativas a seguir e a relação
proposta entre elas.
Os elementos filtrantes mais comuns são:
• grades metálicas, chapas perfuradas, telas
metálicas (filtragem grosseira de líquidos);
• telas finas, feltro, porcelana (filtragem fina de
líquidos);
• palhas metálicas, feltro, camurça (filtragem de
gases)
PORQUE
II.

quanto mais apertadas forem as aberturas, maior
será a quantidade de detritos retidos e, assim,
tanto mais frequente deverá ser a troca desses
elementos filtrantes.

A respeito dessas afirmativas e da relação entre elas,
é correto afirmar que
A) somente a I é verdadeira.
B) somente a II é verdadeira.
C) I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
D) I e II são verdadeiras, e a II não justifica a I.
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B) 3 1 2 1 3
C) 2 2 2 3 1
D) 1 3 2 2 1
Questão 34
Analise as afirmativas a seguir sobre o fenômeno da
cavitação, sua natureza e seus efeitos.

Questão 32

I.

A) 1 2 1 3 1

I.

A cavitação é mais difícil de ocorrer em líquidos
quentes.

II.

A pressão de vapor aumenta com a elevação da
temperatura.

III. A máxima altura admissível de uma bomba
diminui com a redução da temperatura.
IV. Com a implosão das bolhas, são liberados íons
livres de oxigênio do seu interior, que passam
a corroer a superfície metálica em grau de
intensidade tanto maior quanto mais vezes a
superfície for banhada pela água.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas

Questão 35

Questão 38

Analise as afirmativas a seguir relativas à calibração,
ajuste e regulagem dos instrumentos de medição.

Analise a posição da roda mostrada na figura a seguir.

I.

A calibração do instrumento é  necessária
tanto para estabelecer a correspondência
entre a sua indicação com um valor padrão (e
outras propriedades metrológicas) quanto para
determinar as correções no processo de medição.

II.

Nem todo instrumento necessita de calibração.
O bom senso prevalece sempre que houver
alguma dúvida, porém, de modo geral, deve-se
calibrar os instrumentos que são usados para
controlar a qualidade do produto, sejam eles de
clientes, próprios ou emprestados.

III. O ajuste do instrumento de medição é feito para
manter o seu desempenho compatível com o uso.
Como essa operação é  interna ao instrumento,
convém que seja realizada por um técnico
especializado.
Estão corretas as afirmativas

BOSCH, R. Manual de tecnologia automotiva. 2005. p. 764.

As rodas dianteiras de um veículo giram em torno de um
eixo cuja inclinação espacial é determinada pelos braços
de suspensão.
Sobre os parâmetros cinéticos, é correto afirmar que a(o)
A) convergência afeta a estabilidade direcional e o
comportamento em linha reta.

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.

B) curso de Caster afeta o retorno das rodas na
posição central e influencia o momento do
volante na curva, porém não afeta a estabilidade
direcional.

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

C) ângulo de Caster influencia as características de
retorno à posição central da direção.

Questão 36

D) braço de força de deflexão é a distância mais
longa entre o centro da roda e o pino-mestre. Nos
veículos de tração dianteira, seu comprimento
é um índice do efeito das forças desiguais de
tração entre as rodas direita e esquerda.

Analise a ilustração a seguir.

Questão 39

Disponível em: <www.stefanelli.eng.br>. Acesso em: 18 jul. 2019.

A leitura correta indicada no micrômetro é

O desequilíbrio de funcionamento da suspensão é
determinado por meio da comparação percentual entre
os índices de transferência de peso medidos em cada
roda de um mesmo eixo.
Considere um veículo ensaiado no banco de prova que
apresentou os seguintes valores:

A) 13,350 mm.
B) 13,287 mm.

•

Roda direita: índice de transferência de peso =
50%.

•

Roda esquerda: índice de transferência de peso
= 40%.

C) 13,587 mm.
D) 13,357 mm.

Tem-se que o desequilíbrio nesse eixo é de

Questão 37

A) 10%.

São vantagens de um fluxograma, exceto:

B) 20%.

A) Tornar o processo menos complexo.
B) Permitir a duplicidade de procedimentos no
processo.

C) 30%.
D) 45%.

C) Permitir a visualização integrada de um método
administrativo.
D) Representar
de
forma
simplificada
funcionamento de um processo.

o
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Questão 40
Analise o circuito representado pela ilustração a seguir.
Sistema de combustível de um sistema de injeção com bomba injetora de pistões radiais

MANUAL DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA. p. 676.

A alimentação de combustível tem a função de armazenar e filtrar o combustível e oferecer ao sistema de injeção uma
determinada pressão durante todo regime de funcionamento.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando os elementos às suas identificações:
COLUNA I
1.

Elemento 1

( ) Unidade de comando

2.

Elemento 2

(   ) pré-filtro

3.

Elemento 3

(   ) filtro de combustível

4.

Elemento 4

( ) tubo de pressão

5.

Elemento 5

(   ) conjunto porta-injetor

6.

Elemento 6

(   ) pré-bomba alimentadora

7.

Elemento 7

(   ) tanque de combustível

8.

Elemento 8

( ) bomba distribuidora de pistões radiais.

Assinale a sequência correta.
A) 8 4 2 7 6 5 1 3
B) 7 2 4 8 6 3 5 1
C) 4 8 2 6 7 5 1 3
D) 8 2 4 6 7 3 1 5
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COLUNA II

Questão 41

Questão 44

Analise os princípios a seguir, referentes à inspeção de
segurança veicular.

São fatores dependentes para selecionar um material a
ser utilizado em uma ferramenta de corte na usinagem
convencional, exceto:

I.

II.

Não deve ser efetuada qualquer desmontagem
de componentes do veículo e correções de
irregularidades.

A) Material da peça a ser usinado.

Deve ser efetuada, se necessário, de forma
manual, minimizando avaliações subjetivas.

D) Complexidade e geometria da peça.

III. Deve ser efetuada, se necessário, em instalações
destinadas exclusivamente a tal finalidade.
IV. Não deve ser efetuada por empresas, pessoas
ou entidades que possam ser beneficiadas, a não
ser que tenham interesse no seu resultado.

B) Natureza da operação de usinagem.
C) Condição da máquina operatriz.

Questão 45
O desgaste é um fenômeno que ocorre nos materiais
durante a vida útil do componente, podendo ser desgaste
abrasivo, adesivo ou fadiga superficial.

A) I e III, apenas.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando o mecanismo de desgaste a sua
respectiva caracterização, descrita por Norton (1996),
no livro Projeto de máquinas.

B) II e IV, apenas.

COLUNA I

Sobre os princípios básicos de inspeção de segurança
veicular, estão corretos os itens

C) I e IV, apenas.

1.

D) II e III, apenas.

2.

Desgaste adesivo

3.

Fadiga superficial

COLUNA II

Questão 42
Com relação à verificação da regulagem dos faróis na
inspeção veicular, assinale a alternativa incorreta.
A) Os
faróis
devem
ser
inspecionados
individualmente, com o motor do veículo em
funcionamento.
B) Os pneus devem ser calibrados, conforme
especificações do fabricante do veículo, antes
da inspeção.
C) Os centros dos fachos luminosos dos faróis altos
devem coincidir com a marca central da tela do
regloscópio.
D) Os alinhamentos horizontal dos faróis baixos e
horizontal e vertical dos faróis altos devem ser
verificados quando da regulagem dos faróis.

(   ) Ocorre quando duas superfícies estão em contato
por rolamento puro ou, principalmente, quando
rolam em combinação com uma pequena porção
de deslizamento.
(   ) Ocorre perda de massa no material de menor
dureza, podendo ser por esmerilhamento ou
polimento.
(   ) Ocorre em materiais compatíveis e limpos, nos
quais o atrito dinâmico provoca calor localizado a
ponto de iniciar o processo que irá causar a perda
de material.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 3 1 2

Questão 43
Tendo em vista as zonas de perigo das máquinas e
equipamentos, são requisitos gerais de segurança em
máquinas e equipamentos, conforme a NR 12, exceto:
A) Estar sob a responsabilidade
profissional legalmente habilitado.

Desgaste abrasivo

técnica

Questão 46
Analise a imagem a seguir.

de

B) Estar instalados de modo que não possam ser
neutralizados ou burlados.
C) Estar sob vigilância automática, ou seja,
monitorado, de acordo com a categoria de
segurança requerida, sendo esse requisito
aplicado
a
dispositivos
de
segurança
exclusivamente mecânicos.
D) Paralisar os movimentos perigosos e demais
riscos quando ocorrerem falhas ou situações
anormais de trabalho.

NORTON, Robert L. (1996). Projeto de máquinas. p. 930.

Em relação à terminologia geral de solda, os
pontos identificados pelas letras A, B, C e D são,
respectivamente,
A) raiz, garganta, ZTA e reforço.
B) garganta, ZTA, raiz e reforço.
C) ZTA, raiz, reforço e garganta.
D) reforço, garganta, raiz e ZTA.
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Questão 47
Analise a imagem a seguir.

Os valores das cotas X1, X2, X3 e X4 são, respectivamente,
A) 12, 9, 3 e 16.
B) 10, 13, 2 e 10.
C) 12, 8, 2 e 6.
D) 10, 9.5, 3 e 10.
Questão 48
Analise a ilustração a seguir.

O torneamento do cilindro de diâmetro 12 x 100 mm foi realizado com os seguintes parâmetros de corte.
•

Velocidade de corte = 20 m/min.

•

Avanço = 0,18 mm/rotação.

•

Considerar pi (π) = 3.

O tempo aproximado para retirar um passe de material é
A) 1 min.
B) 0,05 min.
C) 0,5 min.
D) 10,8 min.
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Questão 49
Em relação ao instrumento de gestão benchmarking, pode-se afirmar que ele é um
A) processo que busca as melhores práticas que conduzem ao desempenho superior.
B) processo de comparação de dois ou mais sistemas, analisando somente as falhas entre eles com a finalidade de
melhorias.
C) processo de medição e comparação sistemática dos processos de uma organização que presta somente serviços
de consultorias.
D) processo sistemático e contínuo de avaliação específico para produtos, que tem por finalidade comparar
desempenho, identificando oportunidades de melhoria na organização.
Questão 50
Analise a projeção ortogonal a seguir.

Considerando a projeção em 1º diedro, sem considerar o fator de escala, assinale a imagem que representa corretamente
sua vista superior.
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

engenheiro ambiental
Código: 427

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.

7

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
engenheiro ambiental

Questão 34
São equipamentos usados na remoção de partículas
que minimizam os impactos da poluição do ar, exceto:
A) Coletores inerciais.

Questão 31

B) Precipitadores eletrostáticos.

A tecnologia de filtro biológico percolador pode ser
adotada como alternativa para o tratamento de esgotos
sanitários.

C) Torres de pratos.

Com relação a essa tecnologia, assinale a alternativa
correta.
A) A biomassa responsável pela estabilização
da matéria orgânica apresenta crescimento
disperso, o que favorece a elevada eficiência do
tratamento.
B) A matéria orgânica é removida, principalmente,
por micro-organismos anaeróbios, resultando
em menor geração de lodo.
C) A aplicação dos esgotos é feita usualmente por
distribuidores rotativos, movidos pela própria
carga hidráulica dos esgotos.
D) A modalidade de baixa carga apresenta como
principal desvantagem a necessidade de uma
unidade para a digestão do lodo.   
Questão 32
A carga de nitrogênio total do efluente produzido por
uma indústria alimentícia, com vazão de 0,3 m3/s e cuja
concentração média é de 42 mg/L, é igual a
A) 12,6 g/s.
B) 14 g/s.
C) 140 mg/s.
D) 126 mg/s.

D) Filtros de manga.
Questão 35
Com relação às estações de tratamento de água (ETAs),
assinale a alternativa correta.
A) Na etapa de coagulação de um sistema de
tratamento convencional, ocorre a formação
de flocos mais densos, posteriormente
sedimentados na unidade de decantação.
B) No sistema de filtração direta, as maiores
carreiras de filtração resultam em maiores
consumos de água para lavagem da ETA e,
consequentemente, em maiores gastos.
C) Na tecnologia de filtros lentos, a frequência de
limpeza das unidades é menor e há a formação
de uma película biológica sobre o meio filtrante
denominada schmutzdeck.
D) Na filtração direta, os requisitos da qualidade
da água bruta são muito restritivos; entretanto,
ela pode ser aplicada diretamente no filtro,
não sendo necessárias as etapas de coagulação
e desinfecção.
Questão 36
São usos de recursos hídricos sujeitos à outorga de
direito de uso das águas pelo poder público, exceto:

Questão 33

A) Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.

Considere as afirmativas a seguir, relativas ao modelo
de “Streeter-Phelps”, que expressa o perfil de oxigênio
dissolvido em um curso d´água, em função do tempo.

B) Lançamento de esgotos em rios.

I.

II.

O modelo considera apenas os principais
mecanismos que influenciam as variações
da concentração do oxigênio dissolvido:
desoxigenação e reaeração atmosférica.
O coeficiente de reaeração K2 varia em função
das características da matéria orgânica,
da temperatura e da presença de substâncias
inibidoras, como metais pesados.

III. O aumento da temperatura aumenta a taxa das
reações físicas, químicas e biológicas e reduz a
concentração de saturação do oxigênio no meio
líquido.
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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C) Captação das águas pluviais.
D) Extração de água de aquífero subterrâneo.
Questão 37
Para implantação de uma usina hidrelétrica,
será necessária a realocação de algumas famílias,
cujas residências se situam dentro da área de inundação
da barragem a ser construída.
Podem ser consideradas medidas mitigadoras
dos impactos causados pela implantação desse
empreendimento, exceto:
A) Aspersão das vias de acesso, para diminuir a
emissão de poeiras fugitivas.
B) Contenção e estabilização dos
erosivos, quando identificados.

processos

C) Supressão vegetal planejada, conduzindo a
fauna para áreas não habitadas.
D) Indenização das famílias a serem realocadas na
etapa de construção da barragem.

Questão 38

Questão 42

Considere que o esgoto sanitário de uma comunidade,
após passar por tratamento, é lançado em um rio.
A vazão do efluente tratado é de 0,001 m3/d, e sua
concentração de DBO, igual a 60 mg/L.

A relação DQO/DBO5 indica a biodegradabilidade do
despejo e o método de tratamento a ser empregado.

Considerando que a vazão do rio é de 10 L/d e que sua
concentração de DBO é igual a 1 mg/L, a concentração
de DBO no ponto de mistura do efluente com o rio
é igual a
A) 6,4 mg/L.
B) 3,8 mg/L.
C) 10,5 mg/L.
D) 14,7 mg/L.
Questão 39
Com relação aos perfis das adutoras de água, assinale a
alternativa incorreta.
A) Quando a tubulação está totalmente abaixo da
linha piezométrica efetiva, a carga de pressão
na rede é superior à atmosférica, tratando-se,
portanto, de escoamento forçado.
B) Quando a tubulação coincide com a linha
piezométrica efetiva, o conduto tem escoamento
livre, com pressão na superfície igual à pressão
atmosférica.
C) Quando o conduto corta a linha piezométrica
efetiva, o trecho situado abaixo dessa linha
fica sujeito a pressões inferiores à atmosférica,
podendo ocasionar a entrada de ar.
D) Quando o conduto corta o plano de carga
estático, além de cortar a linha piezométrica
efetiva, o trecho situado acima dessa linha
denomina-se sifão.
Questão 40
São dispositivos de microdrenagem pluvial, exceto:
A) Galeria.  
B) Boca de lobo.
C) Sarjeta.
D) Poço de visita.
Questão 41
De acordo com a ABNT NBR 10.004/2004, os resíduos
perigosos são classificados e codificados de acordo com
algumas de suas características.
O código que identifica o resíduo como “reativo” é
A) D001.
B) D002.
C) D003.
D) D004.

Considerando essa relação, assinale a alternativa
incorreta.
A) Valores baixos da relação DQO/DBO5 indicam
que a fração biodegradável é elevada,
sendo indicado o tratamento biológico.
B) Valores intermediários da relação DQO/DBO5
indicam que a fração biodegradável não é
elevada, sendo indicado estudo de tratabilidade.
C) A relação DQO/DBO5 tende a diminuir à medida
que o esgoto passa pelas diversas unidades de
um sistema de tratamento biológico.
D) Para esgotos domésticos brutos, a relação
DQO/DBO5 varia em torno de 1,7 a 2,4 e,
para esgotos industriais, essa relação pode
variar amplamente.
Questão 43
A DN COPAM/CERH nº 01/08 dispõe sobre a
classificação dos corpos de água superficiais no estado
de Minas Gerais.
Conforme estabelecido nessa normativa, as águas de
classe especial não podem ser destinadas ao(à)
A) abastecimento
para
consumo
com filtração e desinfecção.
B) preservação
do
equilíbrio
comunidades aquáticas.

humano,

natural

das

C) preservação dos ambientes aquáticos em
unidades de conservação de proteção integral.
D) lançamento de efluentes sanitários ou industriais.
Questão 44
Analise as afirmativas a seguir sobre alguns parâmetros
de qualidade da água e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.
(   ) Em valores de pH elevados, superiores a 11,
praticamente toda a amônia se encontra na forma
ionizada (NH4+), diretamente tóxica aos peixes.
(   ) A demanda química de oxigênio (DQO) é um
indicador da presença de matéria orgânica e é
obtida no laboratório com a inserção de um forte
oxidante.
(   ) O nitrogênio na forma molecular (N2)
está
associado
a
doenças
como
a
meta-hemoglobinemia, também conhecida como
doença do bebê azul.
Assinale a sequência correta.
A) F V V
B) F V F
C) V F F
D) V F V
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Questão 45

Questão 48

A NBR 7.229/93 aborda condições exigíveis para o
projeto, construção e operação de sistemas de tanques
sépticos.

Sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos
urbanos, é correto afirmar que a(o)

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

II.

No tanque séptico, ocorre o processo de
decantação, onde, por gravidade, um líquido
se separa dos sólidos, prestando-se a sua
zona inferior ao acúmulo e digestão do lodo
sedimentado.
Os tanques sépticos podem ser cilíndricos ou
prismáticos retangulares, sendo os prismáticos
empregados em situações em que se pretende
minimizar a área útil em favor da profundidade.

III. No processo de digestão ocorrida nos tanques
sépticos, há a decomposição aeróbia da matéria
orgânica, que é convertida progressivamente em
substâncias mais simples e estáveis.
Nesse contexto, pode-se afirmar que está(ão) correta(s)
a(s) afirmativa(s)

B) reciclagem de materiais possibilita a redução da
quantidade de resíduos sólidos a serem lançados
no meio ambiente, aumentando a utilização dos
recursos naturais.
C) incineração consiste na queima controlada de
lixo em incineradores, proporcionando elevada
redução no peso e volume originais dos resíduos
sólidos.
D) chorume, líquido resultante da decomposição
dos resíduos, é coletado e tratado nos aterros
controlados, reduzindo o seu potencial poluidor.

A) I, apenas.

Questão 49

B) II e III, apenas.

Considere as afirmativas a seguir sobre poluentes
atmosféricos.

C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 46
A vazão de referência de um curso d´água é usualmente
obtida por meio de dados fluviométricos históricos,
sendo usada por órgãos ambientais em estudos de
avaliação de impacto ambiental.  
A vazão de referência “Q90” corresponde a(à)
A) vazão igualada ou superada em 90% do tempo.
B) vazão igualada ou superada em 10% do tempo.
C) 90% da vazão média de longo termo.
D) 10% da vazão média de longo termo.
Questão 47
A Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 aborda
as modalidades de licenciamento ambiental em Minas
Gerais.
Com relação às modalidades existentes, assinale a
alternativa incorreta.
A) No Licenciamento Ambiental Trifásico, a Licença
Prévia, a Licença de Instalação e a Licença de
Operação são concedidas em etapas sucessivas.
B) No Licenciamento Ambiental Concomitante,
a Licença de Instalação e a Licença de Operação
são concedidas concomitantemente.
C) O Licenciamento Ambiental Simplificado é
realizado em uma única etapa, podendo ser
mediante apresentação de Relatório Ambiental
Simplificado.
D) O Licenciamento Ambiental Simplificado pode
ser feito mediante cadastro de informações pelo
empreendedor, com expedição eletrônica da
Licença.
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A) compostagem é um processo anaeróbio de
tratamento de resíduos sólidos, por meio do qual
a matéria orgânica presente no lixo é convertida
em adubo orgânico.

I.

O O3 (ozônio) é considerado um poluente primário.

II.

O SF6 (hexafluoreto de enxofre) é um dos gases
que causam o efeito estufa.

III. O CH4 (metano) é gerado na decomposição
aeróbia da matéria orgânica.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I, II e III.  
Questão 50
No que diz respeito às doenças relacionadas com água,
fezes e lixo, é incorreto afirmar:
A) A qualidade da água para consumo humano
está relacionada às doenças transmitidas por via
feco-oral.
B) Os ratos, mosquitos e aves podem ser vetores
de transmissão de doenças relacionadas com o
lixo.
C) A drenagem e o aterro dos possíveis locais
de procriação dos mosquitos são medidas de
controle dos vetores.
D) O controle biológico dos vetores pode ser feito
por meio de higiene pessoal, doméstica e dos
alimentos.

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

engenheiro químico
Código: 428

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

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.

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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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

Engenheiro Químico
Questão 31
O dióxido de enxofre (SO2) é um gás liberado na
queima de combustíveis que possuem enxofre em sua
composição. Quando esse gás entra em contato com a
água, produz-se ácido sulfuroso (H2SO3), que é um dos
componentes da chuva ácida.
Considere que se deseja remover SO2 de uma corrente
gasosa por meio de absorção em torres de lavagem
de gases. Essa corrente entra na torre com uma vazão
de 200 m³.min-1, possuindo uma densidade molar de
500 mol.m-3 e uma fração molar de SO2 de 0,118 (mol
de SO2 / mol total de gás). Durante o processo de
remoção, apenas o SO2 é absorvido, sendo sua fração
molar na corrente gasosa de saída igual a 0,020 (mol de
SO2 / mol total de gás). Para a lavagem do gás, a
torre é alimentada com um solvente a uma vazão de
1 000 L.min-1, cuja densidade é de 1,2 kg.L-1.
Considerando que o solvente utilizado possui uma taxa
de evaporação desprezível, a taxa de absorção de SO2,
em kg.min-1, é igual a
Dado: Massa molar do SO2 = 64 g.mol-1
A) 0,16.
B) 10,0.
C) 640,0.
D) 870,4.
Questão 32
O lançamento de esgotos sem tratamento em cursos
d’água ainda é um problema ambiental em países em
desenvolvimento. Alguns modelos de reatores químicos
são utilizados para monitorar ou prever a evolução de
alguns parâmetros, como concentração de matéria
orgânica, de bactérias e de oxigênio dissolvido em
corpos d’água.
Na ilustração a seguir, está apresentada uma situação
de poluição pontual em um trecho de um rio.

Questão 33
A adsorção é um processo de separação que pode
ser empregado para a remoção de contaminantes em
fase líquida, como fenóis e corantes, e em fase gasosa,
como compostos orgânicos voláteis e odores.
Tendo como base os princípios e fundamentos da
operação de adsorção, analise as seguintes afirmativas.
I.

Os
adsorventes,
para
serem
efetivos,
precisam de uma elevada área superficial, como
o carvão ativado, sílica gel, alumina ativada,
zeólitas e resinas poliméricas.

II.

A adsorção pode ser física ou química e, em
ambos os casos, a elevação da temperatura
favorece o processo de remoção dos
contaminantes das fases líquidas e gasosas.

III. O modelo empírico de Freundlich é muito
utilizado para aproximar os dados de adsorção
física envolvendo contaminantes presentes na
fase líquida.
IV. A isoterma de Langmuir é um modelo teórico
pautado na adsorção em multicamadas de
espécies em sítios ativos presentes na superfície
do adsorvente.
Estão corretas as afirmativas
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.
Questão 34
A estação de tratamento de esgotos (ETE), de origem
doméstica ou industrial, é composta de uma série de
operações unitárias e processos que são dispostos de
acordo com o nível de tratamento almejado, podendo
ser classificado como preliminar, primário, secundário e,
em alguns casos, terciário. Alguns poluentes que
podem ser removidos em uma ETE são os sólidos em
suspensão, DBO em suspensão ou particulado, DBO
solúvel, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos
e outros.
Na operação de uma ETE, é correto afirmar que
A) alguns metais pesados e sólidos inorgânicos
dissolvidos são removidos na etapa de
tratamento primário por meio de precipitação por
reação química.

Nesse contexto, o modelo de reator mais adequado
para avaliar o comportamento das concentrações dos
parâmetros de controle de água ao longo do rio é o
A) batelada.
B) tubular.
C) de mistura perfeita.
D) de leito de recheio.
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B) a matéria orgânica biodegradável solúvel
é tratada no nível secundário, podendo-se
utilizar lagoas de estabilização, lodos ativados,
biorreatores e outros.
C) para a remoção de partículas arenosas,
o tratamento preliminar é facultativo nos casos
em que a etapa primária contenha decantadores
(retangulares ou circulares).
D) os tratamentos preliminares utilizam um
mecanismo físico de remoção de poluentes,
enquanto os tratamentos primários e secundários
utilizam mecanismos biológicos.

Questão 35
Um novo reagente (A) está sendo testado para a remoção de dois poluentes (B e C) em efluentes líquidos. Os dados da
análise da cinética de decomposição em tempos iniciais desses dois poluentes estão apresentados na tabela a seguir.
Dados cinéticos de decomposição inicial de B e C com o reagente A a 25 °C
Poluente B

Poluente C

Reação Química A + B → C

Reação Química A + 2C → E

Energia de Ativação: 100 kJ.mol-1

Energia de Ativação: 20 kJ.mol-1

–rB0 (mol.L–1.s–1) CA0 (mol. L–1)

CB0 (mol. L–1) –rC0 (mol.L–1.s–1) CA0 (mol. L–1)

CC0 (mol. L–1)

0,04

0,5

0,5

0,02

0,5

0,5

0,08

1,0

0,5

0,08

1,0

0,5

0,04

0,5

1,0

0,04

0,5

1,0

Com base nos dados cinéticos apresentados na tabela, analise as seguintes afirmativas.
I.

A decomposição do poluente B não segue uma lei de velocidade elementar, enquanto a decomposição do poluente
C pode ser classificada como uma reação elementar.

II.

Se os dois poluentes estiverem presentes no mesmo efluente, a velocidade de decomposição de B aumentará
mais rápida e proporcionalmente do que a de C, quando a temperatura do efluente for aumentada.

III. Para uma mesma concentração inicial de reagente A e mesma temperatura, a decomposição inicial de C é
favorecida em relação à de B, quando as concentrações de ambos os poluentes aumentam no efluente na mesma
proporção.
IV. O reator mais indicado para a decomposição do poluente C seria o de mistura perfeita, pois teria menor volume em
uma mesma conversão, e o mais indicado para a decomposição do poluente B seria o tubular ou de escoamento
pistonado.
Dado: Lei de Arrhenius: k = A.e-E/RT, em que k é a velocidade específica da reação, A é o fator pré-exponencial, E é a
energia de ativação, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta.
Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
Questão 36
A sedimentação foi uma das primeiras operações unitárias a serem utilizadas para o tratamento de efluentes líquidos e,
atualmente, continua presente nos tratamentos primários e secundários.
Sobre essa operação, analise as seguintes afirmativas.
I.

A adição de floculantes na água auxilia a aglomeração das partículas. A sedimentação será favorecida quando os
flocos formados tiverem uma densidade menor ou igual à densidade original da partícula.

II.

Em uma poupa com concentrações intermediárias de sólido, a partícula mais pesada irá interferir na mais leve,
causando um contrafluxo de fluido que prejudica a sedimentação das partículas mais leves.

III. Quando a suspensão é muito diluída, as partículas não sofrem interferências umas das outras, e as forças que
atuam nesse tipo de sedimentação são: peso, empuxo e arrasto.
IV. A maior concentração de partículas é encontrada nas regiões mais profundas dos sedimentadores, sendo que,
nessa região, a sedimentação ocorre por compressão.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
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Questão 37

Questão 39

Deseja-se tratar o efluente gasoso de uma indústria por
meio de um lavador de gases. Análises químicas desse
efluente indicaram a presença de monóxido de carbono
(CO), sulfeto de hidrogênio (H2S), metano (CH4) e sulfeto
de carbonila (COS).

Indústrias que operam com compostos sulfurados
geralmente geram ácido sulfídrico (H2S), um gás
altamente irritante para os olhos e vias respiratórias,
além de possuir um odor desagradável de ovo podre.
O processo Claus é uma alternativa para o tratamento
desse poluente. Nele, parte do H2S é queimado em uma
fornalha para se produzir SO2, conforme apresentado na
equação 1 a seguir.

Para entender o comportamento de absorção desses
gases em água, um engenheiro fez um levantamento de
suas propriedades, que estão apresentadas na tabela a
seguir.
Constantes da lei de Henry dos gases
em água a 20 °C
Espécie

H (atm)

CO

4,88 × 104

H 2S

4,83 × 102

CH4

3,76 × 104

COS

2,19 × 103

Fonte: Perry’s Chemical Engineering Handbook, 1997.

Considerando que no efluente cada poluente tenha a
mesma pressão parcial e sabendo que na lei de Henry a
pressão parcial de uma espécie no gás é proporcional à
sua fração molar na fase líquida, em equilíbrio, a espécie
que é mais solúvel em água é
A) CO.
B) H2S.
C) CH4.
D) COS.
Questão 38
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Lei 12.305/2010, é(são) conteúdo(s) do Plano Municipal
de Resíduos Sólidos a(s)
A) metas para o aproveitamento energético dos
gases gerados nas unidades de disposição final
de resíduos sólidos.
B) metas para a eliminação e recuperação
de lixões, associadas à inclusão social e à
emancipação econômica de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis.
C) identificação
dos
passivos
ambientais
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo
áreas contaminadas, e respectivas medidas
saneadoras.
D) medidas para incentivar e viabilizar a gestão
regionalizada dos resíduos sólidos.
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H2S +

3
O2 → SO2 + H2O
2

(1)

Os gases que saem da fornalha são misturados à outra
parte de H2S e são alimentados em um reator catalítico,
onde o enxofre elementar é formado, conforme equação
2 a seguir.
2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

(2)

Com base nesse processo, é correto afirmar que
A) na equação 1, a velocidade de produção de
dióxido de enxofre é 1,5 vezes a velocidade de
consumo de oxigênio.
B) se
a
fornalha
for
alimentada
com
40% mol /mol de H2S e 60% mol / mol de
ar atmosférico, os reagentes entrariam em
proporção estequiométrica.
C) para uma conversão de 50% de SO2 no reator
catalítico, a proporção molar de saída SO2:S
nesse reator será de 1:3, se H2S estiver em
excesso.
D) as velocidades das duas reações serão
aumentadas se água for constantemente
condensada durante o processo.
Questão 40
Os resíduos sólidos são classificados em perigosos e
não perigosos conforme sua periculosidade.
Assinale a alternativa que contém somente resíduos
perigosos.
A) Medicamentos vencidos, sobras de alimentos,
resíduos de varrição.
B) Latas de alumínio, pilhas, podas de árvores.
C) Pneus, latas de tinta, garrafas de vidro.
D) Baterias de celular, óleo lubrificante, lâmpadas
fluorescentes.

Questão 41

Questão 43

O principal efeito ecológico da poluição orgânica em
um curso d’água é o decréscimo dos teores de oxigênio
dissolvido. Este decréscimo está associado à Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO) e pode variar com o
tempo.

Os resíduos sólidos apresentam características físicas,
químicas e biológicas.

SPERLING, M. V. Introdução à qualidade das águas e
tratamento de esgotos, 4ª ed., Belo Horizonte: UFMG, 2011.

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

Em condições estacionárias, o perfil de
concentração de oxigênio dissolvido ao longo do
rio e logo após o lançamento do esgoto apresenta
um valor mínimo (concentração crítica).
PORQUE

II.

Antes do ponto crítico (mínimo), a taxa de
consumo de oxigênio dissolvido utilizado na
estabilização da matéria orgânica é maior do
que a taxa de reaeração atmosférica. Após esse
ponto, essa relação entre as taxas se inverte.

A respeito dessas afirmativas e sua relação, assinale a
alternativa correta.

Assinale a alternativa que indica uma característica
química dos resíduos sólidos.
A) Análise granulométrica.
B) Compressividade.
C) Potencial hidrogeniônico.
D) Peso específico.
Questão 44
Considere que uma determinada indústria afirma que
utiliza gás natural como combustível para a operação de
uma caldeira em sua planta. No entanto, a análise da
amostra dos gases da chaminé, logo após a caldeira,
revela que há emissão de SO2, indicando que o
combustível utilizado não é gás natural.
Para a determinação do tipo de combustível, foram
disponibilizadas as informações presentes nas seguintes
tabelas.

A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.

Tabela I – Composição do gás da chaminé
após a caldeira

B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.

Espécie

% molar

Espécie

% molar

N2

61,80

O2

16,43

CO2

12,00

SO2

0,07

H 2O

9,70

C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
Questão 42
Sobre a Lei  nº 10.700/2011, assinale com V as afirmativas
que são consideradas de preservação permanente em
zonas urbanas e com F as que não são.
(   ) Entorno de nascentes, em um raio de 30 metros.
(   ) Faixas marginais dos córregos, em largura de
50 metros.
(   ) Remanescentes de matas ciliares, capões da
mata e buritizais.
(   ) Faixa de 50 metros de largura, em ambas as
margens do Rio Uberabinha, em toda a sua
extensão.
Assinale a sequência correta.

Tabela II – Composição de alguns óleos
combustíveis

Composição %
em massa

Óleo
Nº 1

Óleo
Nº 2

Óleo
Nº 4

Óleo
Nº 6

Enxofre

0,09

0,22

1,35

3,97

6,35

6,93

7,42

7,62

Razão C/H

*

* Razão C/H é a razão mássica = % carbono / % hidrogênio

Dados: Massas molares C = 12 g/mol; H = 1 g/mol e
S = 32 g/mol.
Considerando que o combustível seja composto apenas
por carbono, hidrogênio e enxofre, o óleo utilizado na
caldeira, de acordo com os dados da tabela II, é o de
número
A) 1.

A) V V F F

B) 2.

B) F F V V

C) 4.

C) F V F V

D) 6.

D) V F V F
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Questão 45

Questão 47

A indústria de fertilizantes fosfatados possui
relevância no Brasil, tendo em vista o uso intensivo de
fertilizantes como insumo na produção agrícola do país.
Na produção de fertilizantes compostos, os chamados
NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), são empregados
os ácidos sulfúrico, nítrico e fosfórico, além da amônia.
Entre os principais impactos ambientais resultantes da
produção de fertilizantes, estão as emissões atmosféricas
e a produção de resíduos sólidos, principalmente o
fosfogesso. Em relação aos poluentes atmosféricos,
são emitidos gases de efeito estufa, como o gás carbônico
e o óxido nitroso, e diversos compostos resultantes
da transformação das matérias-primas em produtos.
Entre eles, destacam-se os óxidos de enxofre e a
névoa ácida, responsáveis pela chuva ácida e irritação
dos pulmões. Equipamentos de controle ambiental são
empregados para tratar os gases, respeitando os limites
de emissão previstos na legislação ambiental.

Leia este trecho do Relatório do WWF sobre o
crescimento da produção de soja, de 2014.

Dos equipamentos de controle ambiental listados a
seguir, o mais indicado para tratar a névoa ácida é o
A) ciclone.
B) precipitador eletrostático.
C) filtro de mangas.
D) lavador de gás.

“Nas últimas décadas, vastas áreas de florestas,
pastagens e savanas foram convertidas ao uso agrícola.
A área total da América do Sul dedicada ao cultivo da
soja aumentou de 17 milhões de ha em 1990 para
46 milhões de ha em 2010. E isso ocorreu principalmente
em terras que são resultado da conversão de
ecossistemas naturais.
O aumento do consumo de carne é a principal causa
da expansão contínua da soja. Aproximadamente três
quartos da soja mundial são utilizados na ração animal,
especialmente para aves e suínos. Entre 1967 e 2007,
a produção suína aumentou em 294%, a produção
de ovos em 353% e a de frango em 711%; no mesmo
período, os custos relativos desses produtos diminuíram.
A soja é a maior fonte mundial de ração animal e, como
tal, é um componente-chave do modelo de agroindústria
que fez isso acontecer.
A biodiversidade está em declínio, a perda florestal é um
fator-chave das mudanças climáticas e, à medida que os
ecossistemas são destruídos ou degradados, perdem-se
muitos serviços ambientais dos quais dependemos,
desde água limpa e solo saudável até a polinização e o
controle de pragas.”
Disponível em: <www.wwf.org.br>. Acesso em: 5 set. 2019.

Questão 46
Em Minas Gerais, o Licenciamento Ambiental é
regulamentado através do Decreto 44.844/2008 e
da Deliberação Normativa do COPAM 217/2017.
Para fins de concessão da licença ambiental, deverão
ser apresentados documentos ao órgão ambiental,
conforme o tipo de empreendimento e seu potencial
poluidor.
A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I, associando o tipo de documento exigido à
licença requerida.
COLUNA I
1.

Relatório de Controle Ambiental – RCA

2.

Plano de Controle Ambiental – PCA

3.

Relatório de Avaliação
Ambiental – RADA

do

Desempenho

COLUNA II
(   ) Instrui o processo de Licença Prévia.
(   ) Instrui o processo de renovação de Licença de
Operação.
(   ) Instrui o processo de Licença de Instalação.
Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2
B) 3 2 1
C) 2 1 3
D) 1 2 3
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Tendo como base esse texto e os conceitos de aspecto
e impacto ambientais, analise as afirmativas a seguir e
assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
(   ) A supressão da vegetação nativa é um impacto
ambiental do cultivo da soja.
(   ) O consumo de água limpa é um aspecto ambiental
do cultivo de soja.
(   ) A contaminação do solo por agrotóxicos é um
aspecto ambiental do cultivo de soja.
(   ) A perda da biodiversidade é um impacto ambiental
do cultivo de soja.
Assinale a sequência correta.
A) V V V F
B) F F F V
C) F V F V
D) V F V F

Questão 48

Questão 50

A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, abrangendo os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, os consumidores e os
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos.

A falta de saneamento básico é um problema grave
no Brasil. Segundo dados do Instituto Trata Brasil,
apenas 52,36% da população tem acesso à coleta
de esgoto e somente 45,1% dos esgotos do país são
tratados.

Analise as seguintes afirmativas e a relação proposta
entre elas.
I.

Os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos
e embalagens são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço
público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos
PORQUE

II.

os fabricantes e os importadores darão
destinação ambientalmente adequada aos
produtos e às embalagens reunidos ou
devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para
a disposição final ambientalmente adequada,
na forma estabelecida pelo órgão competente
e, se houver, pelo plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.

A respeito dessas 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, mas a II
não é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Um dos princípios fundamentais da prestação dos
serviços públicos de saneamento básico é a adoção
de métodos, técnicas e processos que considerem
as peculiaridades locais e regionais. Sendo assim,
a solução adotada para o tratamento de esgoto depende
de diversos fatores, como o tamanho da população a ser
atendida, a área requerida para as instalações, os custos
de instalação e de manutenção, a eficiência requerida
etc.
Analise as afirmativas a seguir a respeito de tecnologias
de tratamento de esgoto sanitário e assinale V para as
verdadeiras e F para as falsas.
(   ) O sistema de lodos ativados possui baixa
eficiência e baixo consumo energético.
(   ) As lagoas com aeração requerem maior área se
comparadas às sem aeração.
(   ) O reator anaeróbio de manta de lodo tem como
vantagem a baixa produção de lodo.
(   ) A fossa séptica seguida de infiltração no solo
é uma solução adequada para atendimento
unifamiliar.
Assinale a sequência correta.
A) F F V V
B) V F F V
C) F V V F
D) V V F F

Questão 49
Relacione as tecnologias de tratamento de esgoto
sanitário da COLUNA I com o nível de tratamento
promovido da COLUNA II.
COLUNA I
( ) Lodos ativados
(   ) Decantador primário
(   ) Fossa séptica
(   ) Lagoa de estabilização
COLUNA II
1.

Tratamento primário

2.

Tratamento secundário

Assinale a sequência correta.
A) 1 2 1 2
B) 2 1 1 2
C) 1 2 2 1
D) 2 1 2 1
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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

engenheiro de segurança do trabalho
Código: 429

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.

8

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
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Questão 34
Nos postos de trabalho, as ferramentas, peças e
controles de uso mais frequente devem situar-se em
frente ao corpo do trabalhador e perto dele, devendo ser
limitados para evitar

Questão 31

A) alcances excessivos.

Muitos acidentes podem ser causados por erros
humanos. Tais acidentes podem ocorrer com guindastes,
aviões, carros, tarefas domésticas e outros. Analisando
esses acidentes, pode-se chegar à conclusão de que são
ocasionados pelo relacionamento inadequado entre os
operadores e suas tarefas. A probabilidade de ocorrência
dos acidentes pode ser reduzida quando se consideram,
adequadamente, as capacidades e limitações humanas
durante o projeto do trabalho e de seu ambiente.

B) movimentos repetitivos.

Assinale a alternativa que apresenta a contribuição para
solucionar um grande número de problemas sociais
relacionados com a saúde, a segurança, o conforto e a
eficiência.
A) Engenharia de segurança.
B) Ergonomia.
C) Higiene do trabalho.
D) Medicina do trabalho.
Questão 32
Analise a afirmativa a seguir.
O perfil profissiográfico previdenciário (PPP), deve
ser emitido com base no laudo técnico de condições
ambientais do trabalho (LTCAT) e continua sendo
exigido das empresas, conforme o Art. 148 da Instrução
Normativa Nº 84 e pelo _______.
Assinale a alternativa que completa corretamente essa
afirmativa.
A) PCMSO
B) PGR
C) PPRA
D) SESMT
Questão 33
O esforço de reconstrução do pós-Guerra exigiu empenho
adicional dos trabalhadores, com extenuantes cargas
de trabalho, o que acarretou maiores problemas de
acidentes e doenças, repercutindo também na atividade
empresarial, tanto pelas indenizações por incapacidade
quanto pela necessidade de mão de obra produtiva.
Diante de tais circunstâncias, as empresas perceberam
que era necessário agir nas causas das doenças e dos
acidentes, modificando o ambiente de trabalho, com a
participação de vários profissionais especializados.
Para prevenir os acidentes, visando reforçar a segurança
nos processos produtivos para evitar as doenças
provocadas pelos agentes perniciosos, foi necessária a
contribuição do
A) ergonomista.
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C) retrabalho.
D) sobrecarga de trabalho.
Questão 35
Analise a afirmativa a seguir.
Para a Ergonomia, as cargas superiores a _____ kg
devem ser manipuladas por duas ou mais pessoas.
Os membros dessa equipe devem ter estaturas
e forças semelhantes entre si, e devem trabalhar
coordenadamente para evitar movimentos inesperados.
Assinale a alternativa que completa corretamente essa
afirmativa.
A) 20
B) 23
C) 25
D) 30
Questão 36
Muitas disfunções constatadas na produção de uma
empresa ou de um serviço, bem como numerosas
consequências para a saúde dos trabalhadores,
têm sua origem no desconhecimento do trabalho, ou,
mais precisamente, nas atividade de trabalho dos
operadores.
São aspectos com frequência negligenciados pelos
trabalhadores, exceto:
A) Informações que eles procuram ou que detectam
em seu ambiente.
B) Raciocínios feitos para decidir ações.
C) Forma de tratar as informações, desconsiderando
sua experiência.
D) Gestos e esforços que fazem e posturas que
adotam.
Questão 37
O “dedo branco”, também conhecido como “dedo morto”,
é provocado pela falta de circulação de sangue nos
dedos, tornando-os descoloridos, dependendo do nível
médio de vibrações e do tempo de exposição. O dedo
fica frio e insensível.
Se a situação for agravada pelo frio e por um processo
demorado, pode provocar
A) câimbras nos dedos e na mão.

B) engenheiro do trabalho.

B) dormências nos dedos e na mão.

C) higienista do trabalho.

C) inchaço dos dedos.

D) médico do trabalho.

D) necrose das pontas dos dedos.

Questão 38

Questão 40

A indústria moderna precisa de medidas antropométricas
cada vez mais confiáveis, detalhadas e divididas em
estática, dinâmica e funcional.

Analise a afirmativa a seguir.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a COLUNA I,
associando a modalidade com a respectiva descrição
do conceito, conforme descrito por Itiro Iida em seu livro
Ergonomia: projeto e produção.
COLUNA I
1.

Estática

2.

Dinâmica

3.

Funcional

COLUNA II
( ) Os movimentos de cada parte do corpo são
medidos mantendo-se o resto do corpo imóvel.
(   ) Cada parte do corpo não se move isoladamente,
mas há uma conjunção de diversos movimentos
para realizar a execução de tarefas específicas.  
(   ) As medidas se referem ao corpo parado ou com
poucos movimentos, e as medições realizam-se
entre pontos anatômicos claramente identificados.
Assinale a sequência correta.

O enfoque ergonômico tende a desenvolver postos de
trabalho que reduzam as exigências ________________
e _______________, procurando posicionar o operador
em uma boa postura de trabalho. Em outras palavras,
o posto de trabalho deve envolver o operador com uma
“vestimenta” bem adaptada, em que ele possa realizar o
trabalho com conforto, eficiência e segurança.
Assinale a alternativa que completa
respectivamente essa afirmativa.

correta

e

A) psicológicas / de demanda
B) antropométricas / físicas
C) fisiológicas / de cargas de trabalho
D) biomecânicas / cognitivas
Questão 41
Na NR–9, o item 9.3.8.1 descreve que deverá ser
mantido pelo empregador ou instituição um registro de
dados estruturado, de forma a constituir um histórico
técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.
O item 9.3.8.2 determina que esses dados devem ser
mantidos por um período mínimo de

A) 1 2 3

A) um ano.

B) 3 2 1

B) cinco anos.

C) 2 3 1

C) dez anos

D) 2 1 3

D) 20 anos.

Questão 39

Questão 42

Máquinas e equipamentos exigem cuidados especiais,
pois geralmente possuem partes móveis que representam
riscos potenciais. Eles podem se tornar seguros se
forem adequadamente projetados e construídos, bem
instalados e operados por pessoas habilitadas.

O transporte manual de sacos é toda atividade realizada
de maneira contínua ou descontínua, essencial ao
transporte manual de sacos, na qual o peso da carga
é suportado, integralmente, por um só trabalhador,
compreendendo também o levantamento e sua
deposição.

Existem três pontos críticos na máquina, responsáveis
pela maioria dos acidentes, que são
A) o desgaste dos componentes, a limpeza e a
transmissão de movimentos.

A distância máxima para o transporte manual de um
saco é
A) 30 metros.

B) a geração e transmissão de movimentos, o ponto
de operação e os pontos móveis.

B) 40 metros.

C) a manutenção da máquina, os pontos móveis e a
compatibilidade de movimentos.

D) 100 metros.

D) os estereótipos, a geração de movimentos e o
ponto de operação móvel.

C) 60 metros.

Questão 43
Os seguintes percentuais podem ser pagos ao
trabalhador pelo exercício de trabalho em condições
de insalubridade, incidente sobre o salário-mínimo da
região, exceto:
A) 40%.
B) 30%.
C) 20%.
D) 10%.
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Questão 44

Questão 46

Trabalhos sob ar comprimido são aqueles efetuados
em ambientes onde o trabalhador é obrigado a suportar
pressões maiores que a atmosférica e onde se exige
cuidadosa descompressão, de acordo com as tabelas
da norma NR–15.

Os procedimentos técnicos da Fundacentro para a
avaliação quantitativa das vibrações de corpo inteiro
(VCI) e vibrações de mãos e braços (VMB), para
caracterização da condição de trabalho insalubre,
decorrente da exposição dessas vibrações são aqueles
estabelecidos nas normas de

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando a modalidade à sua respectiva
descrição do conceito, conforme descrito pela NR–15 –
Atividades e operações insalubres, anexo nº 6 – Trabalho
sob condições hiperbáricas.
COLUNA I

A) segurança do trabalho.
B) ergonomia.
C) higiene ocupacional.
D) fisiologia do trabalho.

1.

Câmara de trabalho

2.

Câmara de recompressão

Questão 47

3.

Campânula

Os líquidos inflamáveis classificam-se em grupos de
embalagens, conforme o nível de risco.

COLUNA II
(   ) É uma câmara que é usada para tratamento de
indivíduos que adquirem doença descompressiva
ou embolia e é diretamente supervisionada por
médico qualificado.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando a modalidade à sua respectiva
classificação, conforme descrito na NR–16 sobre os
grupos de embalagens.

(   ) É o espaço ou compartimento sob ar comprimido,
no interior do qual o trabalho está sendo realizado.

COLUNA I

(   ) É uma câmara por meio da qual o trabalhador
passa do ar livre para a câmara do tubulão, e
vice-versa.
Assinale a sequência correta.

1.

Grupo I

2.

Grupo II

3.

Grupo III

COLUNA II

A) 1 2 3

(   ) Alto risco

B) 3 2 1

(   ) Médio risco

C) 2 3 1

(   ) Baixo risco

D) 2 1 3
Questão 45

Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1

Analise a afirmativa a seguir.

C) 2 3 1

Transformar o trabalho é a primeira finalidade da ação
ergonômica. Para o ergonomista, essa transformação
deve ser realizada de forma a contribuir para a concepção
de situações de trabalho que não alterem a(s) _______
dos operadores.

D) 2 1 3

Assinale a alternativa que completa corretamente essa
afirmativa.
A) saúde
B) competências
C) habilidades
D) atividades
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Questão 48
São atividades e operações insalubres com radiações
não ionizantes na NR–15, exceto:
A) Micro-ondas.
B) Ultravioletas.
C) Laser.
D) Beta.

Questão 49

Questão 50

Do ponto de vista industrial, o ideal é fabricar um único
tipo de produto padronizado, o que reduziria os custos.
A falta dessa adaptação pode reduzir a eficiência do
produto, justificando-se os custos industriais envolvidos.
Para fazer essa adaptação, existem cinco princípios
para a aplicação das medidas antropométricas.

Analise a afirmativa a seguir.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando cada princípio a seu respectivo
conceito, conforme descrito por Itiro Iida em seu livro
Ergonomia: projeto e produção.
COLUNA I
1.

1º princípio – Os projetos são dimensionados
para a média da população

2.

2º princípio – Os projetos são dimensionados
para um dos extremos da população

3.

3º princípio – Os projetos são dimensionados
para as faixas da população

4.

4º princípio – Os projetos apresentam dimensões
reguláveis

5.

5º princípio – Os projetos são adaptados ao
indivíduo.

A elaboração, implementação, acompanhamento
e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo
________________ ou por pessoa ou equipe de
pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes
de desenvolver o disposto na NR–09.
Assinale a alternativa que completa corretamente essa
afirmativa.
A) SESMT
B) PCMSO
C) PCMAT
D) DRT

COLUNA II
(   ) Proporciona melhor adaptação entre o produto e
o usuário, mas é mais oneroso. Do ponto de vista
industrial, só se justifica em casos de extrema
necessidade ou quando as consequências
de uma falha podem ser tão elevadas que as
considerações de custo são desconsideradas.
(   ) É aplicado em produtos de uso coletivo,
que devem servir a diversos usuários, para um
percentil de 50%.
(   ) Não abrange o produto como um todo,
mas apenas algumas variáveis consideradas
críticas para o desempenho do trabalhador.
(   ) A maioria dos produtos industrializados é
dimensionada para acomodar até 95% da
população, por uma questão econômica.
(   ) Alguns produtos são fabricados em diversos
tamanhos, de modo que cada um acomode uma
determinada parcela da população. Embora as
medidas da população obedeçam às distribuições
contínuas, esses produtos são fabricados em
tamanhos discretos, para tentar aumentar o
conforto e, ao mesmo tempo, não aumentar os
custos de fabricação.
Assinale a sequência correta.
A) 4 2 3 1 5
B) 1 4 2 3 5
C) 5 1 4 2 3
D) 3 4 5 1 2
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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

geógrafo
Código: 430

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

Geógrafo
Questão 31
Para Huertas (2014, p. 452), “a emergência da
centralidade de Uberlândia no cenário nacional como
polo atacadista e distribuidor remonta ao século XVIII,
quando o então chamado ‘sertão da farinha podre’
tornou-se ponto estratégico na rota São Paulo-Goiás [...].
Com a chegada da ferrovia, em 1888, Uberlândia se
transforma na ‘boca do sertão’, um entroncamento
de produtos agropecuários que se insere no circuito
mercantil do país e possibilita a ocupação econômica da
região, promovendo ‘o desenvolvimento de um setor que
toma a frente no processo de acumulação do capital até
a atualidade: o comércio’ ”.

III. Há, ainda, a coleta seletiva por trabalhadores
autônomos, que é realizada por pessoas que
trabalham de forma individual ou por meio
de associações / cooperativas. Nesse caso,
os trabalhadores recolhem o material em diversos
lugares, sendo que esses materiais podem já
estar segregados ou não.
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 33

I.

Construção de rodovias que interligam Uberlândia
com as diversas regiões do Brasil, facilitando a
circulação de pessoas e mercadorias.

A problemática dos resíduos sólidos urbanos (RSU) tem
sido debatida com bastante frequência na atualidade,
pois a elevação da produção e do consumo resulta no
aumento da geração de lixo, impondo para as instâncias
governamentais a necessidade de criar soluções
para esse problema. Dessa forma, Gonçalves, Vale e
Gonçalves (2016) procuram fazer uma análise sobre a
gestão dos RSU para os contextos brasileiro e português.

II.

Criação e melhoria de serviços como telefonia,
energia elétrica, abastecimento de água, serviços
bancários e aeroportuários.

No que se refere à realidade brasileira, considere as
seguintes afirmativas sobre as questões dos resíduos
sólidos.

Analise os fatores a seguir.  

III. Implantação de um excelente serviço de
transportadores de cargas, que dinamiza a
circulação das mercadorias pelo Brasil.

I.

Entre os anos de 2000 e 2010, a Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico (PNSB) apontou
o crescimento do número de municípios no Brasil.
Ao mesmo tempo, ocorreu uma ampliação da
oferta de serviço de coleta dos RSU no território
nacional. Contribuiu para isso a possibilidade de
se incorporar atores não estatais na prestação
desse serviço.

II.

Apesar da disposição dos RSU em aterros
sanitários ter aumentado nos últimos anos, ainda
é possível verificar que grande parte desses
resíduos são depositados em lixões, que ficam em
terrenos baldios, fundos de vale etc., resultando
em problemas para a saúde das pessoas que
residem próximo a essas áreas.

IV. Instalação e consolidação de empresas do
setor atacadista-distribuidor, que, a partir de
Uberlândia, distribui mercadorias para mercados
emergentes em todo o território nacional.
São fatores que contribuíram (e contribuem) para a
manutenção da centralidade colocada pelo autor
A) I e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) I e II, apenas.
Questão 32
Considerando as contribuições de Miranda e Mattos
(2018), a partir de Bringhenti (2004), do ponto de vista
operacional do gerenciamento da coleta seletiva de
materiais recicláveis, existem três modelos de coleta
mais aplicados.
Sobre esses modelos, analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

12

Há a coleta seletiva porta a porta, que é a mais
utilizada e parte da separação dos materiais
recicláveis feita pela população, em um primeiro
momento. Depois, esses materiais são coletados
por veículos específicos.
Existe a coleta seletiva em postos de entrega
voluntária, que consiste na entrega, pelo próprio
gerador do lixo, dos materiais recicláveis em
postos de entrega voluntária (PEV). Esse material
é triado previamente e depois depositado no local
correto.

III. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos
(PNRS), aprovada em 2010, trata de todos
os tipos de resíduos sólidos e estabelece um
marco regulatório nacional que disciplina o
gerenciamento dos RSU, apontando condições
de acesso a fontes de recursos federais e
definindo diretrizes gerais a serem seguidas por
todos os entes federativos na busca pela melhoria
do panorama nacional.
De acordo com esses autores, estão corretas as
afirmativas
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.

Questão 34
Observe as imagens a seguir.

Disponível em: <http://minutoligado.com.br/mapas/mapa-deminas-gerais/#>. Acesso em: 17 jul. 2019.

Disponível em: <https://suburbanodigital.blogspot.
com/2018/04/mapa-do-brasil-para-colorir-dominiosmorfoclimaticos.html>.
Acesso em: 17 jul. 2019.

A partir da análise das imagens apresentadas, nas quais se observa a localização da cidade de Uberlândia, no território
mineiro, e a divisão dos domínios morfoclimáticos do Brasil, assinale a alternativa que descreve corretamente as
características do domínio em que a referida cidade está inserida.
A) Esse domínio morfoclimático apresenta uma vegetação predominante de gramíneas, com algumas herbáceas.
Ocupa uma área de, aproximadamente, 176 mil km2, com temperaturas amenas ao longo de todo o ano. Devido
às intensas ações antrópicas, seus solos são altamente erodidos, o que contribui para elevar os processos de
arenização.
B) Esse domínio apresenta um clima mais frio, com árvores altas e espaçadas, com poucos galhos, formando uma
mata mais aberta. Apresenta um índice de chuvas acima de 1 000 milímetros anuais. As árvores desse domínio
que eram abundantes no passado foram (e são) utilizadas exacerbadamente para a fabricação de móveis.  
C) Esse domínio é marcado pela presença de árvores de galhos tortuosos e de cascas grossas e duras. Apresenta
duas estações bem definidas ao longo do ano e temperaturas variando entre 18 ºC e 23 ºC. Ocupa uma área
de, aproximadamente, 2 milhões de km2, que está bastante desmatada, devido aos processos de urbanização e
desmatamento para implantação de projetos agrícolas e pecuários.
D) Esse domínio está presente em partes de Minas Gerais, Bahia, Piauí, entre outros estados. Apresenta baixos
índices pluviométricos e solos de baixa fertilidade. No que se refere à vegetação, há presença de cactos, e as
árvores perdem suas folhas em épocas de estiagem.
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Questão 35
Analise a tabela a seguir.

Evolução no consumo de agrotóxicos, em toneladas de produto comercial, Mato Grosso, Paraná,
São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul (2012-2015) – valores aproximados
Unidade da Federação

2012

2013

2014

2015

Mato Grosso

175.000

200.000

190.000

195.000

Paraná

100.000

105.000

106.000

110.000

São Paulo

105.000

105.000

100.000

106.000

Rio Grande do Sul

75.000

80.000

101.000

99.000

Goiás

75.000

85.000

90.000

75.000

Mato Grosso do Sul

45.000

48.000

50.000

52.000

DUTRA, R. M. S. Cerrado, Revolução Verde e evolução do consumo de agrotóxicos. Revista Sociedade e Natureza.
Uberlândia, 29 (3): set/dez/2017, p. 481 (Adaptação).

Sobre o consumo de agrotóxicos nos estados analisados, assinale a alternativa incorreta.
A) O estado do Mato Grosso liderou o consumo de agrotóxicos em todos os anos analisados.
B) No ano de 2013, o consumo de agrotóxicos no estado do Rio Grande do Sul foi menor do que o dos demais
estados analisados.
C) Ao longo dos quatro anos analisados, o estado de São Paulo apresentou pequena variação no consumo de
agrotóxico.
D) Em todos os anos analisados, o consumo de agrotóxico no estado do Paraná superou o consumo no estado de
Goiás.
Questão 36
As problemáticas agrárias, agrícolas e urbanas no Brasil contemporâneo estão marcadas por diversas disputas e debates.
Nesse contexto, surgem práticas espaciais que são diferentes e, ao mesmo tempo, inovadoras. Leia o trecho a seguir.
“[Esse tipo de atividade abarca] um conceito multidimensional que inclui a produção, a transformação e a prestação de
serviços, de forma segura, para gerar produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais, cultivados
ou advindos do agroextrativismo, etc.) e pecuários (animais, de pequeno, médio e grande porte) voltados para o
autoconsumo, trocas e doações ou comercialização, (re)aproveitando-se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e
insumos locais (solo, água, resíduos, mão de obra, saberes, etc.) Essas atividades podem ser praticadas nos [espaços
da cidade, ligados às dinâmicas das regiões metropolitanas] [...]. Essas atividades devem se pautar pelo respeito aos
saberes e conhecimentos locais, pela promoção da equidade de gênero, através do uso de tecnologias apropriadas e
processos participativos promovendo a gestão social e ambiental das cidades, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida da população [...] e para a sustentabilidade.”
COSTA, Geraldo Magela; COSTA, Heloísa Soares de Moura; MONTE-MÓR, Roberto de Melo. Teorias e práticas urbanas: condições
para a sociedade urbana. Belo Horizonte: C/Arte, 2015, p. 421-422 (Adaptação).

O trecho refere-se às características da agricultura
A) patronal.
B) urbana.
C) de jardinagem.
D) moderna.
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Questão 37
Observe a tabela a seguir.
Cidades Globais e Migração (2009)
População

Residentes em
Londres (%)

Residentes na Inglaterra
(Exceto Londres em %)

Residentes na Região
Metropolitana de Londres (%)

Brancos britânicos

52

88

61

Outros brancos

14

3

9

Ascendência mista

4

2

3

Indianos

4

2

9

Paquistaneses

2

1,5

3

Bangladeshianos

5

0,5

1

Negros caribenhos

5

1

3

Negros africanos

7

1

5

Outros

7

1

6

KNOX, P. Atlas das cidades. São Paulo: Senac, 2016, p.120 (Adaptação).

Com a intensificação da globalização econômica e a formação e o desenvolvimento das cidades globais, o processo
de migração de pessoas de países em desenvolvimento para as áreas mais centrais do capitalismo aumentou. Esse
quadro não é diferente em um dos mais importantes países da Europa, que tem recebido muitos imigrantes, de diferentes
nacionalidades, a cada ano.
Sobre a relação entre cidade global e migrações, para o contexto da Inglaterra, no final da década de 2000, assinale a
alternativa incorreta.
A) A maioria dos negros caribenhos estava localizada na cidade de Londres, no período analisado.
B) O maior número de indianos estava localizado na Região Metropolitana de Londres, conforme os dados.
C) Em 2009, havia mais paquistaneses morando em toda a Inglaterra em comparação aos bangladeshianos.
D) Existiam mais negros africanos em Londres do que negros caribenhos, no período analisado.
Questão 38
Ao longo das últimas décadas, a educação ambiental (EA) tem sido desenvolvida por diversos profissionais e em diversos
contextos, objetivando sensibilizar as pessoas para uma mudança em relação ao meio ambiente.
Sobre a história da educação ambiental, considere as seguintes afirmativas.
I.

No Brasil, a educação ambiental aparece para o grande público nos primeiros momentos, como uma prática
monolítica, que reduziu as diferentes características pedagógicas, políticas, éticas e epistemológicas desse
subcampo social de estudos.

II.

Uma das macrotendências da EA no Brasil é conhecida como Pragmática e está ligada aos movimentos para o
desenvolvimento sustentável e o consumo sustentável, representando um ambientalismo de resultados. Seus
adeptos propõem ações comportamentalistas e individuais, evitando misturar questões políticas com ecologia e
não debatendo a desigualdade e as injustiças sociais.

III. Outra macrotendência da EA brasileira é a Crítica, que se propõe a ser transformadora, emancipatória e popular.
É considerada politizante, pois busca enfrentar politicamente as desigualdades e a injustiça socioambiental.
Trabalha com conceitos-chave, tais como democracia, cidadania, justiça ambiental, entre outros.
De acordo com Layrargues e Lima (2014), 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 39
Analise o quadro a seguir, que apresenta aspectos das modalidades de coleta seletiva.
Modalidade

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Porta a porta

Geralmente os recicláveis são agrupados visando facilitar a sua separação
na fonte geradora e posterior disposição na calçada do contribuinte;
dispensa o deslocamento do cidadão até um posto de entrega voluntária,
o que influi positivamente quanto à participação na coleta seletiva; permite
mensurar a participação da população no programa pela facilidade de
se identificar os domicílios e estabelecimentos participantes; agiliza a
descarga nas áreas de triagem.

Exige maior infraestrutura de coleta, representada
pelo aumento da frota de veículos e recursos
humanos; tende a apresentar custos mais altos
de coleta e transporte comparado com outras
modalidades de coleta seletiva; atrai a presença
de maior número de catadores na região onde está
implantada (questão social).

Posto de
Entrega
Voluntária

Maior facilidade e menor custo de coleta; possibilita a redução de custos
de coleta e transporte, com otimização de percursos e frequências,
especialmente em bairros com população esparsa; permite a exploração
do espaço do posto de entrega voluntária com publicidade e eventual
obtenção de patrocínio; em função do tipo de recipiente e estímulo
educativo adotados, permite a separação e o descarte de recicláveis, por
tipos, facilitando a triagem posterior.

Requer maior disponibilidade da população,
que deverá se deslocar até um posto de entrega
voluntária para participar; suscetível a vandalismo;
exige manutenção e limpeza periódicas; necessita,
em alguns casos, de equipamento especial
para coleta;   não possibilita a identificação dos
domicílios e estabelecimentos participantes;
dificulta a avaliação da adesão da comunidade ao
programa.

Trabalhadores
autônomos da
reciclagem

Promove a inclusão social; gera emprego e renda; reduz o custo de
coleta, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos urbanos
para a administração municipal.

Está direcionado para materiais com maior valor
de mercado; apresenta elevado risco de acidentes,
principalmente quando os trabalhadores atuam
sem equipamentos de sinalização de trânsito e
de proteção individual; dificulta a mensuração da
participação da população; contribui negativamente
para a manutenção da limpeza urbana, da saúde
urbana, uma vez que são danificadas embalagens
de lixo devido à procura de materiais recicláveis,
promovendo o seu espalhamento nas áreas
urbanas; em alguns casos, é explorada a mão de
obra do trabalhador e / ou o trabalho infantil.

Associação
de catadores

Promove a inclusão social; coleta maior quantidade de itens de materiais
recicláveis; gera trabalho e renda; pode reduzir o custo de coleta,
transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos urbanos para
a administração municipal; estímulo ao empreendedorismo; melhoria
do nível cultural e de educação ambiental da comunidade; contribui
positivamente para a manutenção da limpeza urbana e da saúde pública;
os materiais apresentam boa qualidade e consequentemente maior valor
de mercado; possibilita a redução de custos de coleta e transporte, devido
aos pontos de deposição temporários (bandeiras); minimiza conflitos
com carrinheiros autônomos; possibilita a mensuração da participação
da população e facilita o monitoramento da qualidade dos serviços; tem
força política ou busca seu fortalecimento com organização e articulação.

Apresenta
elevado
risco
de
acidentes,
principalmente quando os trabalhadores atuam
sem equipamentos de sinalização de trânsito e
de proteção individual; exige maior empenho do
setor público principalmente na fase inicial de
implantação do programa; exige capacitação para
integrantes das associações; necessita maior
controle contábil e administrativo.

MIRANDA, N. M.; MATTOS, U. A. de O. Revisão dos Modelos e Metodologias de Coleta Seletiva no Brasil. In: Revista Sociedade e
Natureza. Uberlândia, MG, v. 30, n. 2, mai./ago. 2018, p. 12-13. Quadro elaborado pelos autores, considerando Grimberg e Blauth
(1998), modificado por Bringhenti (2004).

Sobre os aspectos das modalidades de coleta seletiva, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Como aspectos negativos da coleta de porta em porta, destacam-se a necessidade de maior disponibilidade da
população, que deverá se deslocar até um posto de entrega voluntária para participar da atividade, e a dificuldade
de avaliar a adesão da comunidade ao programa.
(   ) A coleta seletiva, por meio da associação de catadores, apresenta como aspectos positivos a promoção da inclusão
social e a geração de trabalho e renda para várias pessoas inseridas nesse processo de trabalho.
(   ) A coleta realizada por trabalhadores autônomos é mais direcionada para aqueles materiais que possuem um
maior valor de mercado, sendo que muitos desses trabalhadores desenvolvem seu trabalho sem equipamentos de
proteção. Esses são elementos negativos do processo.
(   ) Um aspecto positivo de se realizar a coleta seletiva por meio do posto de entrega voluntária é a ocorrência de
maiores índices de inclusão social.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V V F
C) V F F V
D) F V F V
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Questão 40

Questão 42

Existem diferentes tipos de solos em todo o planeta que
apresentam uma distribuição zonal devido às influências
da latitude e do clima. No Brasil, desde 1960 existem
rigorosos estudos sobre os solos, que começaram com
a Comissão Nacional de Solos e foram intensificados
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), que identificou 13 classes de solos,
segundo descrito na obra Decifrando a Terra (2000).

Conforme Santos e Borges (2017), no licenciamento
ambiental, as licenças podem ser consideradas como
preventiva, corretiva ou de controle, apesar de, na esfera
federal, existir só previsão das licenças preventivas.
No caso da legislação estadual de Minas Gerais, é possível
encontrar as licenças de natureza corretiva e de controle.

Analise as afirmativas a seguir sobre os tipos de solos e
suas características, de com acordo com a obra citada, e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Os cambissolos são pouco desenvolvidos e
apresentam um horizonte B incipiente.
(   ) Os latossolos são considerados altamente
evoluídos, ricos em argilo-minerais e oxihidróxidos de ferro e alumínio.
(   ) Os organossolos são essencialmente orgânicos,
cujo material original constitui o próprio solo.
(   ) Os neossolos são solos com forte perda de argila
na parte superficial e concentração intensa de
argila no horizonte subsuperficial.
Assinale a sequência correta.
A) V F V V
B) F F F V
C) V V V F
D) F V F F

Sobre alguns aspectos das modalidades de licença
ambiental, relacione a COLUNA II com a COLUNA I,
associando as modalidades com as respectivas
características, a partir das contribuições de Paula
Fernandes dos Santos e Luís Antônio C. Borges
(2017), presentes no artigo 30 anos em 30 dias:
a
desconstrução
do
licenciamento
ambiental
participativo em Minas Gerais.
COLUNA I
1.

Licença prévia

2.

Licença de instalação corretiva

3.

Licença de operação

COLUNA II
(   ) Requerida quando o empreendimento já iniciou
sua implantação.
(   ) Analisa o diagnóstico e a viabilidade locacional
e ambiental. Pode conter condicionantes para
as fases posteriores, mas não autoriza qualquer
instalação ou intervenção na área.
(   ) Autoriza o funcionamento do empreendimento
a partir da avaliação do cumprimento das
condicionantes da licença de instalação e da
implantação do projeto conforme aprovado.
Assinale a sequência correta.

Questão 41

A) 1 2 3

C) 2 3 1

No desenvolvimento de seus trabalhos e pesquisas, o
geógrafo (assim como o professor de Geografia) utiliza
diversos conceitos para materializar seus projetos. Leia
o trecho a seguir, extraído da obra do geógrafo Marcelo
Lopes de Souza:

B) 3 2 1

D) 2 1 3

“Pois bem: no caso [desse conceito], não é a dimensão
do poder que está em primeiro plano ou que é aquela
mais imediatamente perceptível, diferentemente do que
se passa [com outros conceitos geográficos]; mas sim a
dimensão cultural-simbólica e, a partir daí, as questões
envolvendo as identidades, a intersubjetividade e as
trocas simbólicas por trás da construção de imagens
e sentidos [...] enquanto espacialidades vividas e
percebidas, dotadas de significado, marcadas por aquilo
que Tuan (1980) chamou de ‘topofilia’.”
SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da
pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.
p. 115.

O trecho faz referência ao conceito de
A) território.
B) lugar.
C) região.
D) paisagem.

Questão 43
Uma das questões mais importantes no contexto
urbano contemporâneo são as discussões sobre o
empreendedorismo individual urbano, como forma de
geração de renda para distintas parcelas da população.
Sobre essa temática, considere as seguintes afirmativas.
I.

Para muitos defensores desse empreendedorismo,
este é uma forma de desenvolvimento do trabalho
em que os indivíduos se tornam “empresários de
si mesmos” e, com o tempo, entram no mercado
capitalista formal.

II.

Nesse tipo de empreendedorismo, já existem
algumas leis que auxiliam os trabalhadores
formais a terem alguns direitos trabalhistas,
garantias sociais e acesso ao crédito, por meio,
por exemplo, da figura do microempreendedor
individual (MEI).

III. Nesse
contexto
do
empreendedorismo
individual urbano, tem sido muito presente o
desenvolvimento de atividades que envolvem
grupos familiares, cujas relações de trabalho são
bastante diferentes das relações formais.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.

C) I e III, apenas.

B) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.
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Questão 44

Questão 45

Nas últimas décadas, algumas experiências inovadoras
na área de saneamento básico têm sido desenvolvidas
no Brasil (e também no mundo), apresentando, na
avaliação de muitas pessoas, um grande potencial
de inclusão social da população, especialmente da
população rural, que passa a ter acesso aos serviços de
saneamento básico.

Analise as tabelas a seguir.

Sobre alguns modelos e experiências ligados ao
saneamento básico, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando a modalidade / experiência
em saneamento com as respectivas características,
conforme descrito por Sonaly Cristina Rezende e Léo
Heller (2008), no livro O saneamento no Brasil – políticas
e interfaces.
COLUNA I
1.

Cooperativas de municípios

2.

Experiências municipais

3.

Sistemas condominiais

COLUNA II
(   ) Trata-se de uma solução adotada no Brasil
desde a década de 1980, que é considerada
revolucionária devido à sua concepção física e
ao seu modelo gerencial. Da parte da concepção
física, tal sistema muda o conceito tradicional de
unidade receptora do serviço. Deixa de ser por
unidade domiciliar para ser provido para quadras
ou grupo de residências.  
(   ) Esse modelo foi preterido durante a década
de 1970, ficando em segundo plano nas
políticas de saneamento por, aproximadamente,
20 anos. Porém, em alguns lugares, o modelo se
consolidou apresentando serviços de qualidade,
procurando atender princípios de uma política de
saneamento tais como universalidade, equidade,
integralidade, gestão pública, participação e
controle social etc.
(   ) Modelo implantado ao longo dos anos de 1990,
por meio de organização de grupos de cidades,
para atender demandas rurais e urbanas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Esse modelo visa atender o maior número de
localidades rurais, especialmente as isoladas,
com serviços adequados e sob a organização de
uma entidade supramunicipal com capacidade
técnica e gerencial para atender as demandas das
populações. Trata-se de uma auto-organização
dos serviços de saneamento básico.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
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Tabela 1: Fonte de poluição de água por setor
industrial (%), países da OCDE e de renda elevada
Setor Industrial

Percentual (%)

Alimentos

39

Papel

23

Metalurgia

9

Químico

10

Têxtil

7

Madeira

3

Outros

0

Vidro

3

RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água.
São Paulo: Annablume, 2008, p. 47. (Adaptado a partir de
Unesco/WWAP, 2003)

Tabela 2: Fonte de poluição de água por setor
industrial (%), países de renda baixa
Setor Industrial

Percentual (%)

Alimentos

54

Papel

15

Metalurgia

7

Químico

7

Têxtil

10

Madeira

2

Outros

0

Vidro

5

RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água.
São Paulo: Annablum, 2008, p. 47. (Adaptado a partir de
Unesco/WWAP, 2003)

Os dados revelam o percentual de poluição das águas
por setor industrial, em diferentes lugares do mundo,
no início do século XXI.
Considerando essas informações, assinale a alternativa
incorreta.
A) O maior percentual de poluição das águas por
alimentos ocorria nos países de renda baixa.
B) A poluição das águas pelo setor de vidro,
nos países de renda baixa, era maior do que nos
países da OCDE e de renda elevada.
C) Os setores de papel e metalurgia poluíam mais
nos países de renda baixa do que nos países da
OCDE e de renda elevada.
D) O setor químico poluía menos nos países de
renda baixa em comparação com os países da
OCDE e de renda elevada.

Questão 46
Analise os mapas apresentados a seguir.
Mapa 1 – Assentamentos rurais, por municípios, em Minas Gerais (1986-2015)

Disponível em: <http://minas.portalbrasilcontemporaneo.com.br/verbete/o-processo-de-democratizacao-econsolidacao-da-pauta-agraria/>. Acesso em: 19 jul. 2019.

Mapa 2 – Mesorregiões de Minas Gerais

Disponível em: <http://www.baixarmapas.com.br/mapa-das-mesorregioes-de-minas-gerais/>. Acesso em: 19 jul. 2019.

Com base nas análises dos mapas temáticos, assinale a alternativa incorreta.
A) Na mesorregião do Campos das Vertentes, não ocorreram assentamentos rurais no período analisado.
B) As mesorregiões Sul / Sudoeste de Minas e Zona da Mata apresentaram um baixo número de assentamentos
rurais.
C) As mesorregiões do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba e Noroeste, no período analisado, apresentaram grande
número de assentamentos.
D) No período analisado, a mesorregião do Vale do Rio Doce não registrou assentamentos rurais.
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Questão 47
Várias são as problemáticas ambientais presentes na atualidade, sendo que, nas cidades de pequeno e médio portes,
o fenômeno da ilha de calor urbana (ICU) é cada vez mais preocupante. Estudos revelam que a intensidade e a extensão
espacial da ICU dependem de vários fatores.
São fatores dos quais depende a intensidade e / ou a extensão espacial da ICU, exceto:
A) Localização da cidade.
B) Morfologia urbana (forma e densidade das construções).
C) Tipos de materiais construtivos usados na cidade.
D) Elevada velocidade dos ventos.
Questão 48
Observe o gráfico a seguir.
Gráfico 1: Representação percentual dos maiores grupos imigratórios no Brasil no ano de 2014

Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/11905/img-11.jpg>. Acesso em: 30 ago. 2019.

Sobre os processos imigratórios para o Brasil, no período analisado, é correto afirmar que
A) o percentual de imigrantes oriundos de países da América do Sul foi superior ao percentual de portugueses.
B) pessoas advindas da América Central não migraram para o Brasil, no ano de 2014.
C) em 2014, o deslocamento de imigrantes latinoamericanos para o Brasil foi superior ao de europeus.
D) entre os países asiáticos, o Japão foi o país com o maior índice percentual de migrantes para o Brasil.
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Questão 49
Analise a tabela a seguir.
Consumo de água por setor de alguns
países da OCDE, em km3/ano (2004)
Países

Agricultura

Domiciliar

Industrial

Total

Alemanha

9,31

5.81

31,93

47,05

França

3,92

6,28

29,76

39,96

Portugal

8,81

1,08

1,37

11,26

Suécia

0,26

1,09

1,61

2,96

Dinamarca

0,54

0,41

0,32

1,27

EUA

197,75

60,85

220,69

479,29

Itália

20,01

8,07

16,29

44,37

Japão

55,23

17,40

15,80

88,43

RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água.
São Paulo: Annablume, 2008., p. 39. (Adaptação).

Sobre o consumo de água dos países da OCDE no início
do século XXI, é correto afirmar:
A) Na Dinamarca, o maior consumo de água ocorria
no setor industrial.
B) Na Suécia, o maior consumo de água registrado
no período era no setor agrícola.
C) Entre os países europeus, o maior consumo no
setor industrial ocorria na Alemanha.
D) Em Portugal o maior consumo de água ocorria
no setor domiciliar.
Questão 50
As águas subterrâneas são mais protegidas se
comparadas às águas superficiais. Entretanto, é comum
ocorrer a contaminação dessas águas por atividades
urbanas, agrícolas e industriais..
São exemplos de contaminação de águas subterrâneas
por atividades agrícolas, exceto:
A) Uso de agrotóxicos.
B) Utilização de fertilizantes nitrogenados.
C) Lixões.
D) Embalagens de
indevidamente.

agrotóxicos,

descartadas

21

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.

