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

fisioterapeuta
Código: 401

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
Fisioterapeuta
Questão 31
Considerando a classificação das modalidades dos
recursos eletrotermofototerapêuticos de acordo com as
formas de energia que cada um deles utiliza, assinale a
alternativa incorreta.
A) Diatermia por ondas curtas é uma modalidade
de energia elétrica.
B) Iontoforese é uma modalidade de energia
elétrica.
C) Massagem é uma modalidade de energia
mecânica.
D) Terapia por ondas de choque extracorpóreos é
uma modalidade de energia sonora.
Questão 32
São sinais de demência leve, classificados pelo CDR1,
exceto:
A) Perda de memória moderada, mais acentuada
para eventos recentes.
B) Incapacidade de fazer julgamentos ou solucionar
problemas.
C) Incapacidade de ser funcionalmente  independente
em negócios e atividades na comunidade.
D) Abandono de responsabilidades domiciliares
mais difíceis.

Questão 35
O engessamento é uma técnica utilizada na neurologia,
por tempo específico, normalmente associado às
técnicas de facilitação e/ ou inibição.
Sobre as definições, classificações e indicações do
engessamento, considere as afirmativas a seguir.
I.

O engessamento convencional é indicado para
inibir movimento na parte lesada e permitir a
cicatrização.

II.

O engessamento seriado é indicado para
aumentar ou diminuir a amplitude de movimento
articular, em certo período de tempo.

III. O engessamento inibidor pretende reduzir o tônus
muscular e altera a amplitude de movimento.
IV. O engessamento facilitador pretende aumentar
o tônus muscular e modificar a amplitude de
movimento articular.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I, II e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 36
Analise as afirmativas a seguir referentes às condutas
indicadas para prevenir a perda da autonomia e
independência no envelhecimento, com foco no bemestar e na qualidade de vida do idoso.
I.

Como promoção do bem-estar da saúde, é
necessário o controle dos fatores de risco como
o tabagismo/ etilismo; a dieta/ obesidade e o
sedentarismo.

II.

Programas de treinamento físico podem contribuir
para a melhora da função cardiopulmonar, da
densidade mineral óssea e da depressão, que
interferem na autonomia e na independência do
idoso.

Questão 33
São “bandeiras vermelhas” no exame do paciente com
disfunção musculoesquelética indicando a necessidade
de parecer clínico, exceto:
A)
B)
C)
D)

Dor noturna intensa.
Espasmo grave.
Dor não afetada por medicação ou posição.
Dor surda constante em repouso que não
perturba o sono.

Questão 34
Sobre a tomada de decisão sobre o uso de modalidades
terapêuticas no tratamento de determinada situação
clínica, assinale a alternativa correta.
A) Correntes de estimulação elétrica de alta
voltagem não apresentam efeito sobre o retardo
da atrofia e no fortalecimento muscular.
B) Diatermia por ondas curtas é indicada para o
aumento da circulação profunda e da atividade
metabólica.
C) O laser de baixa potência é contraindicado
visando cicatrização de ferida.
D) Correntes de estimulação elétrica interferencial
não apresentam efeito na consolidação de
fraturas e aumento de amplitude de movimento.
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III. Um grande desafio no envelhecimento é
administrar as respostas emocionais às mudanças
ao envelhecer de forma positiva e adequada,
o que requer muitas vezes uma intervenção de
uma equipe multidisciplinar.
IV. Ajudar na construção de estratégias de
enfrentamento sejam elas físicas, psicológicas ou
sociais é conduta indicada para prevenir a perda
de autonomia e independência do idoso.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 37

Questão 40

Durante a avaliação musculoesquelética, na presença
de restrição de movimento articular, o fisioterapeuta deve
ser capaz de avaliar e identificar padrões capsulares
comuns das articulações.

A manutenção da mobilidade em idosos constitui uma
grande meta de tratamento visando autonomia e
independência em atividades de vida diária.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta
do padrão de movimento articular com a sequência de
restrição de movimento.
A) Articulação glenoumeral – rotação medial,
abdução, rotação lateral.
B) Coluna lombar – flexão e rotação igualmente
limitadas, extensão.
C) Joelho – extensão.
D) Talocrural – pronação, dorsiflexão.

São estratégias indicadas para prevenção da perda de
mobilidade, exceto:
A) Exercícios de fortalecimento muscular somente
de membros inferiores visando marcha.
B) Educação, orientação de exercícios domiciliares
e de segurança domiciliar.
C) Estimulação sensorial, exercícios de equilíbrio e
treino de transferências.
D) Adaptação ambiental e indicação de dispositivo
de auxílio de marcha.

Questão 38

Questão 41

Considerando a relação entre o efeito fisiológico da
retenção de muco e sua possível causa, assinale a
alternativa incorreta.

Constituem parâmetros para prescrição da modalidade
terapêutica para contração de bomba muscular a fim de
se reduzir o edema utilizando corrente de estimulação
elétrica, exceto:

A) O aumento na resistência das vias aéreas
pode ser devido à obstrução completa com
consequente atelectasia por absorção de gás.
B) A hipercapnia pode ser devido à desproporção
da relação ventilação/ perfusão devido ao
fechamento prematuro da via aérea.
C) A hipercapnia pode ocorrer pela retenção de
secreção na bronquite crônica.
D) O aumento na resistência das vias aéreas pode
ser devido à obstrução parcial com consequente
aprisionamento de ar e distensão na região.
Questão 39
Considerando o diagnóstico diferencial entre os
distúrbios neurológicos da coluna cervical e do membro
superior, analise as afirmativas a seguir.

A) Utilização da corrente interrompida ou oscilada.
B) O tempo total de tratamento deve ser de 20 a
30 minutos, repetidos duas a cinco vezes por dia.
C) A intensidade da corrente deve ser baixa o
suficiente para uma contração confortável.
D) Os pulsos por segundo devem estar nos inícios
da amplitude da tetania.
Questão 42
Durante a avaliação do ombro o fisioterapeuta pode
utilizar testes especiais que indicam a presença de lesão
muscular ou tendinosa.
Assinale a alternativa que indica o teste e sua correta
utilização.
A) Teste de Speed avalia o bíceps braquial.

I.

Na radiculopatia cervical (lesão de raiz nervosa),
a dor pode ser aliviada quando se coloca a mão
na cabeça.

B) Teste de Yergason avalia o supra-espinhal.

II.

Na mielopatia cervical a marcha normalmente
está afetada.

D) Teste de levantar-afastar avalia o bíceps braquial.

III. Na lesão do plexo braquial (plexopatia) a dor
manifesta-se no dermátomo, mais distal.
IV. Na lesão de nervo periférico de membro superior,
inicialmente a dor é ausente.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III, apenas.
B) I, III, IV, apenas.
C) I, II, IV, apenas.
D) II, III, IV, apenas.

C) Teste da lata vazia avalia o subescapular.

Questão 43
São recomendações para reduzir a incidência e
gravidade das complicações durante o exercício físico,
exceto:
A) Inicialmente, encorajar uma intensidade leve a
moderada do exercício.
B) Cumprir sempre os regulamentos dos jogos
recreativos e da competição.
C) Estar atento às medidas preventivas quando a
prática do exercício for em locais de clima frio.
D) Aventar demandas cardíacas adicionais em
clima quente.
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Questão 44

Questão 48

Sobre a finalidade das mobilizações da articulação do
ombro, é correto afirmar que

Sobre a modalidade do ultrassom terapêutico, assinale a
alternativa incorreta.

A) o deslizamento glenoumeral aumenta a rotação
externa e a extensão do ombro.

A) O ultrassom terapêutico é mais efetivo
na combinação de um meio adequado de
acoplamento, com contato direto, imersão ou
bolsa para transdutor móvel.

B) o deslizamento glenoumeral posterior aumenta a
extensão e a rotação externa do ombro.
C) o deslizamento glenoumeral inferior aumenta a
abdução, extensão e rotação interna do ombro.
D) o deslizamento glenoumeral superior aumenta a
flexão e extensão do ombro.
Questão 45
Considerando a marcha e suas relações de desvio, fase
e causa possível, assinale a alternativa incorreta.
A) A pronação excessiva do pé ocorre na fase
de batida do calcanhar até o desprendimento
dos dedos e pode ser devido à contratura dos
músculos dorsiflexores.
B) A supinação excessiva do pé ocorre na fase da
batida do calcanhar até o apoio médio e pode ser
resultado de um membro curto.
C) A hiperextensão de joelho ocorre na fase da
batida do calcanhar até o apoio médio e pode
ser resultado de contratura do tendão de Aquiles.
D) A flexão inadequada do quadril ocorre na fase
de aceleração até a batida de calcanhar e pode
ser devido à fraqueza dos músculos flexores do
quadril.
Questão 46
Considerando a modalidade da massagem terapêutica,
assinale a alternativa incorreta.
A) A massagem por fricção atinge estruturas
musculoesqueléticas do ligamento, tendão e
músculo, visando liberar aderências, auxiliar
na absorção de edema e reduzir o espasmo
muscular.
B) A massagem miofascial de pontos-gatilho é
realizada por meio de pressão dolorosa no
ponto-gatilho, com movimento circular, sem
deslocamento da pele.
C) A tensão-contratensão é uma abordagem para
diminuir a tensão e a defesa muscular e pode
ser utilizada para normalizar a função muscular.
D) O maior efeito da massagem é na circulação e
no sistema linfático, desencadeando efeito de
bem-estar.
Questão 47
São possíveis complicações em um pós-operatório de
cirurgias em adultos e que devem ser observadas pelo
fisioterapeuta, exceto:
A) Atelectasia e infecção.
B) Edema pulmonar.
C) Problemas cardiovasculares.
D) Insuficiência renal crônica.
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B) Essa modalidade pode induzir respostas nos
tecidos por meio de efeitos térmicos e não
térmicos que incluem cavitação e microfluxo.
C) A medida que a onda de ultrassom é transmitida
aos tecidos, a intensidade de energia intensifica,
aumentando a temperatura interna.
D) Essa modalidade terapêutica é indicada para
a cicatrização e reparo do tecido mole e para
inflamação crônica.
Questão 49
Sobre as orientações necessárias para os familiares e
cuidadores da criança com paralisia cerebral, visando o
bem-estar do paciente e da família, assinale a alternativa
incorreta.
A) As recomendações e orientações devem
considerar o tamanho da família, o trabalho
profissional dos pais, a capacidade física da
criança e seu estado geral.
B) Deve ser explicado aos pais e cuidadores que
o sistema nervoso central precisa de tempo
para integrar novas experiências e aperfeiçoar
ajustes posturais, para diminuir a ansiedade em
relação aos resultados.
C) As recomendações sobre equipamentos
precisam ser referentes ao espaço físico da casa
e quantidade de tratamento direto disponível
para a criança.
D) Devem ser indicadas cadeiras especiais para
crianças pequenas, permitindo que estas  
possam sair do leito.
Questão 50
Durante a avaliação de pacientes com suspeita de
síndromes radiculares lombares é importante identificar
o comprometimento dos miótomos.
A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.
A) O comprometimento de L3 manifesta-se pela
fraqueza muscular de psoas e quadríceps.
B) O comprometimento de L5 manifesta-se pelo
comprometimento da bexiga e reto.
C) O comprometimento de L2 manifesta-se pela
fraqueza do psoas e adutores do quadril.
D) O comprometimento de L4 manifesta-se pela
fraqueza do tibial anterior e extensor do hálux.

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

farmacêutico – bioquímico
Código: 402

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.

4

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

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

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

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

II.

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

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

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

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

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

II.

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

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

Questão 11
Analise a tirinha a seguir.

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

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

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

Questão 15

Analise o trecho a seguir.

Analise a tirinha a seguir.

“Oh, pedaço de mim

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

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

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

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

Leia a tirinha a seguir.

legislação
Questão 16

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

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

A) V F F

A) V F F V

B) F V V

B) V V F F

C) V F V

C) F F V F

D) F V F

D) F V V V

Questão 17

Questão 20

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

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 35

Conhecimentos específicos

Sobre medicamentos prescritos na Atenção Primária,
relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando o
medicamento disponível no Sistema Único de Saúde ao
respectivo Programa de Saúde.

farmacêutico – bioquímico
Questão 31

COLUNA I

Sobre a gestão clínica do medicamento, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A gestão clínica do medicamento tem abordagem
integral e contribui para aumentar tanto a
eficiência como a resolutividade da assistência
farmacêutica.
(   ) A gestão clínica do medicamento abrange
atividades especializadas orientadas à promoção
da adesão ao tratamento e de sua compreensão.
(   ) A gestão clínica do medicamento tem como foco o
acesso à prescrição e à dispensação de maneira
oportuna e eficiente.
Assinale a sequência correta.

1.

Antimoniato de meglumina   

2.

Clofazimina  

3.

Etambutol   

4.

Glicazida

5.

Levonorgestrel     

COLUNA II
( ) Diabetes
( ) Hanseníase
( ) Leishmaniose
(   ) Saúde da mulher

A) F F V

(   ) Tuberculose

B) V V F

Assinale a sequência correta.

C) V F F

A) 2 1 3 4 5

D) F V V

B) 2 3 1 5 4

Questão 32

C) 4 2 1 5 3

Assinale a alternativa que apresenta o método de
exame parasitológico de fezes que apresenta maior
sensibilidade para diagnóstico de S. mansoni.

D) 4 3 2 1 5

A) Kato-Katz.

Questão 36
A razão normatizada internacional é indicada para
monitorização da farmacoterapia com antagonistas da
vitamina K.

B) Baermann-Moraes.
C) Hofmman, Pons e Janer.

Assinale a alternativa que apresenta um fármaco
antagonista da vitamina K.

D) Wills.
Questão 33

A) Apixabana

O processo biofarmacêutico da farmacoterapia não sofre
influência do seguinte fator:

B) Dabigatrana

A) Baixa qualidade do excipiente empregado na
formulação de comprimido de ação retardada.

C) Fluvoxamina
D) Varfarina

B) Porcentagem de desintegrante empregada na
fabricação do comprimido de ação imediata.

Questão 37

C) Aumento da motilidade gástrica induzida por
domperidona.

Na dosagem plasmática de glicose, é empregado o
seguinte método colorimétrico:

D) Presença de acidulante em
parenteral para uso endovenoso.

formulação

A) Glutamato desidrogenase.
B) Hexoquinase.

Questão 34

C) Picrato.

São programas inseridos no componente estratégico da
assistência farmacêutica, exceto:

D) Vanadato.

A) Dislipidemia.
B) Hanseníase.
C) Leishmaniose.
D) Tabagismo.
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Questão 38

Questão 42

Considere um paciente, sexo feminino, 12 anos de
idade, com resultado de exame parasitológico de fezes
indicando presença de ovos de Taenia sp.

Em relação à organização da assistência farmacêutica
no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa
correta.

Nesse caso, o tratamento desse paciente deverá ser
realizado com o seguinte medicamento:
A) Paromicina.
B) Praziquantel.
C) Oxaminiquina.
D) Tiabendazol.
Questão 39
Assinale a alternativa que apresenta o parâmetro
farmacocinético que indica a velocidade e a
extensão de absorção de um fármaco em uma forma
farmacêutica sólida de uso oral, a partir de sua curva
concentração / tempo na circulação sistêmica ou sua
excreção na urina.
A) Biodisponibilidade.
B) Concentração no estado de equilíbrio.
C) Tempo máximo de absorção.
D) Volume de distribuição.
Questão 40
Assinale a alternativa que apresenta uma interação
medicamentosa de natureza farmacocinética e cujo
mecanismo é indução enzimática.
A) Amiodarona + varfarina.

A) O ciclo da assistência farmacêutica é a articulação
de componentes de natureza econômica,
assistencial e operativa: normatização, seleção,
programação, aquisição, armazenamento e
dispensação.
B) A seleção de medicamentos é a ação que
estrutura todos os demais componentes do ciclo
da assistência farmacêutica e se ampara no
conceito de medicamentos essenciais.
C) A dispensação é o componente responsável pelo
suprimento e disponibilização de medicamento
às unidades básicas de medicamentos.
D) As etapas do ciclo da assistência farmacêutica
devem ser desenvolvidas com base em um
planejamento descendente, iniciado no nível
estadual.
Questão 43
A piridoxina é empregada no tratamento da tuberculose
para evitar o aparecimento de neuropatia periférica,
induzida por
A) etambutol.
B) isoniazida.
C) pirazinamida.
D) rifampicina.

B) Ciprofloxacino + carbonato de cálcio.
C) Espironolactona + losartana.

Questão 44

D) Rifampicina + sinvastatina.

Assinale a alternativa que apresenta um análogo de
insulina de longa duração.

Questão 41

A) Asparte.

Sobre a seleção de medicamentos no âmbito da
assistência farmacêutica municipal, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

B) Detemir.

(   ) A seleção de medicamentos é parte integrante
das ações que compõem o ciclo da assistência
farmacêutica de um sistema municipal de saúde.
(   ) A seleção de medicamentos deve ser
fundamentada na farmacoterapia baseada
em evidências, para ser válida e confiável
cientificamente.
(   ) Eficácia, segurança e custo comparativamente
favoráveis são critérios para seleção de
medicamentos em um sistema municipal de
saúde.
Assinale a sequência correta.

C) Glulisina.
D) Lispro.
Questão 45
Um comprimido de revestimento entérico, em relação ao
padrão de liberação de um fármaco, é  classificado como
comprimido de liberação
A) estendida.
B) imediata.
C) prolongada.
D) retardada.

A) F F V
B) F V F
C) V F F
D) V V V
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Questão 46

Questão 50

Considere um paciente, 69 anos de idade, em uso de
quatro medicamentos para hipertensão e diabetes. Após
15 dias de início dos medicamentos, apresentou edema
de membros inferiores.

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada
pelo Treponema pallidum, cujo diagnóstico laboratorial é
realizado empregando técnicas imunológicas.

Assinale a alternativa que apresenta o fármaco que pode
ter induzido o aparecimento desse edema.
A) Anlodipino
B) Losartana
C) Pioglitazona
D) Metformina
Questão 47
Homem, 65 anos de idade, com diagnóstico de
hepatopatia com padrão colestático, não pode apresentar
a seguinte alteração nos exames laboratoriais:
A) Diminuição de bilirrubina direta.
B) Elevação de fosfatase alcalina.
C) Elevação de gamaglutamiltransferase.
D) Tempo de protrombina prolongado.
Questão 48
Considere uma mulher de 24 anos de idade, solteira e com
vida sexual ativa. O exame direto a fresco de secreção
vaginal revelou presença de Trichomonas vaginallis.
A ginecologista, em conversa com essa paciente sobre
o resultado do exame, orientou-a sobre a infecção e
prescreveu um antimicrobiano.
Assinale a alternativa em que consta um antimicrobiano
adequado para tratar a infecção que essa paciente
adquiriu.
A) Amoxicilina
B) Ciprofloxacina
C) Metronidazol
D) Sulfametoxazol + trimetropina
Questão 49
Analise o caso a seguir.
Homem, 48 anos de idade, portador de hipertensão
resistente em uso de múltiplos medicamentos,
compareceu ao serviço de saúde relatando anorexia,
náuseas, diminuição da libido e aparecimento de
ginecomastia.
A sintomatologia apresentada por esse homem pode ser
atribuída ao seguinte fármaco:
A) Anlodipino.
B) Losartana.
C) Hidralazina.
D) Espironolactona.
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Sobre os testes imunológicos usados para diagnóstico e
acompanhamento do tratamento da infecção por sífilis,
assinale a alternativa incorreta.
A) Os testes não treponêmicos apresentam baixa
sensibilidade nas sífilis primária, latente e
terciária.
B) O teste de imunofluorescência indireta,
FTA-ABS, é muito sensível e específico podendo
detectar anticorpos no estágio primário da
infecção.
C) O VDRL é um teste treponêmico e quantitativo
que utiliza metodologia de aglutinação ativa ou
floculação.
D) Os testes não treponêmicos são utilizados para
acompanhamento da efetividade do tratamento
com benzilpenicilina benzatina.

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

analista em controle interno
Código: 403

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
analista em controle interno
Questão 31
A Constituição Federal veda, com ressalvas, a vinculação
de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa
e dispõe que a Lei Orçamentária Anual não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, com exceções.
Esses dois dispositivos constitucionais referem-se,
respectivamente, aos princípios orçamentários da
A) exclusividade e da anterioridade.
B) não afetação das receitas e da exclusividade.
C) não afetação das receitas e da universalidade.
D) exclusividade e da clareza.
Questão 32
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu novas e
importantes funções à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA).
Analise as afirmativas a seguir sobre as exigências da
LRF em relação à LOA.

Sobre a instituição do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo (IPTU
Progressivo), previsto no Plano Diretor do Município de
Uberlândia, assinale a alternativa incorreta.
A) O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano
será fixado em lei específica e não excederá a
duas vezes o valor referente ao ano anterior,
respeitada a alíquota máxima de 15%.
B) É vedada a concessão de isenções ou de anistias
relativas à tributação progressiva prevista no
IPTU Progressivo.
C) São, entre outros, objetivos da aplicação do
IPTU Progressivo: aumentar a oferta de lotes
urbanizados, nas regiões já consolidadas da
malha urbana de Uberlândia, e combater o
processo de periferização.
D) O IPTU Progressivo poderá ser aplicado
unicamente nas regiões de alta densidade:  
Zona Central, Zona Estrutural e área de suporte
dos subcentros e terminais.
Questão 34
Com base nos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, sobre
contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta.
A) Integra o rol de cláusulas necessárias em
todo contrato a obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

I.

A LOA disporá também sobre normas relativas ao
controle de custos e à avaliação dos resultados
dos programas financiados com recursos dos
orçamentos.

II.

A LOA conterá reserva de contingência,
cuja forma de utilização e montante, definido
com base na receita corrente líquida, serão
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
destinada ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.

B) É facultado ao contratado aceitar ou recusar,
nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões indicados pela
Administração, possíveis de serem realizados
nas obras, serviços ou compras, até 20% do
valor inicial atualizado do contrato.

III. Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na LOA, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais,
custeio administrativo, inclusive os destinados
a benefícios e assistência aos servidores, e a
investimentos.

C) O regime jurídico dos contratos administrativos
confere à Administração, em relação a eles,
a prerrogativa de, no caso de qualquer prestação
de serviços, ocupar provisoriamente bens
móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados
ao objeto do contrato, na hipótese de rescisão do
contrato administrativo.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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Questão 33

D) O instrumento de contrato é obrigatório nos
casos de concorrência e de tomada de preços,
bem como nas dispensas e inexigibilidades
cujos preços estejam compreendidos nos
limites dessas duas modalidades de licitação,
e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis,
tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.

Questão 35

Questão 38

A faculdade de que dispõe a Administração Pública para
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais em benefício da coletividade ou do
próprio estado denomina-se poder

Assinale a alternativa correta com referência à Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

A) de polícia.
B) disciplinar.
C) hierárquico.
D) regulamentar.
Questão 36
Sobre administração pública municipal, conforme
disciplinado na Lei Orgânica do Município de Uberlândia,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com
F as falsas.
(   ) Qualquer cidadão poderá levar ao conhecimento
da
autoridade
municipal
irregularidades,
ilegalidades ou abusos de poder imputáveis a
qualquer agente público, cumprindo ao servidor
público municipal o dever de fazê-lo perante
seu superior hierárquico, para as providências e
correções pertinentes.
(   ) O município poderá intervir na prestação dos
serviços concedidos ou permitidos, para corrigir
distorções ou abusos, bem como retomá-los,
mediante prévia indenização dos investimentos
realizados pelo contratado, desde que
executados em desconformidade com o contrato
de concessão ou permissão.
(   ) Decreto do prefeito municipal disporá sobre
organização, funcionamento e fiscalização dos
serviços de transporte coletivo e de táxi, devendo
ser fixadas diretrizes de caracterização precisa e
proteção eficaz do interesse público e dos direitos
dos usuários.
(   ) Os poderes Legislativo e Executivo organizarão
registros de seus atos e documentos, de forma
a preservar-lhes a inteireza e possibilitar-lhes a
consulta e extração de cópias e certidões, sempre
que necessário.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V
B) V F F V
C) V V V F
D) F F V F
Questão 37
Segundo disposições da Lei nº 4.320/1964,
a contabilidade orçamentária e financeira não deverá
evidenciar em seus registros
A) o montante dos créditos orçamentários vigentes.
B) a despesa empenhada e a despesa realizada,
à conta dos mesmos créditos.
C) a dívida fundada.

A) A aplicação das sanções previstas nessa Lei
depende da efetiva ocorrência de dano ao
patrimônio público, salvo quanto à pena de
ressarcimento, e da aprovação ou rejeição das
contas pelo órgão de controle interno ou pelo
Tribunal ou Conselho de Contas.
B) A sentença que julgar procedente ação civil de
reparação de dano ou decretar a perda dos bens
havidos ilicitamente determinará o pagamento
ou a reversão dos bens, conforme o caso,
em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo
ilícito.
C) De acordo com a Lei de Improbidade
Administrativa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a
prestar declaração dos bens, dentro do prazo
determinado, ou que a prestar falsa, será punido
com a pena de multa e suspensão da função
pública.
D) Estará sujeito à penalidade de detenção de
12 a 18 meses o crime de representação por ato
de improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente.
Questão 39
Sobre a modalidade de licitação denominada pregão,
instituída nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, assinale a alternativa incorreta.
A) No curso da sessão do pregão, o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas
com preços até 5% superiores àquela poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor.
B) Para
julgamento
e
classificação
das
propostas, será adotado o critério de menor
preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e
os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.
C) Os licitantes poderão deixar de apresentar os
documentos de habilitação que já constem
do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (Sicaf) e sistemas semelhantes
mantidos por estados, Distrito Federal ou
municípios, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados nele constantes.
D) As compras e contratações de bens e
serviços comuns, no âmbito da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios,
quando efetuadas pelo sistema de registro
de preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, poderão adotar a
modalidade de pregão, conforme regulamento
específico.

D) as dotações disponíveis.
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Questão 40

Questão 43

Relativamente
aos
procedimentos
contábeis
orçamentários e patrimoniais, assinale a alternativa
incorreta sobre receitas orçamentárias.

Sobre demonstrações contábeis aplicadas ao setor
público, relacione a COLUNA II com a COLUNA I,
associando os conceitos das demonstrações contábeis
aplicadas ao setor público aos seus respectivos nomes.

A) As etapas da receita orçamentária são: previsão,
lançamento, arrecadação e recolhimento.
B) A previsão de receitas é a etapa que antecede
a fixação do montante de despesas que irão
constar nas leis de orçamento, além de ser
base para se estimar as necessidades de
financiamento do governo.
C) As receitas provenientes de operações de
crédito identificam uma das origens das receitas
orçamentárias correntes.
D) A alienação de bens e a amortização de
empréstimos integram o conjunto das origens
das receitas de capital.
Questão 41
Analise as seguintes informações sobre a despesas
orçamentárias de uma prefeitura num determinado
exercício.
•

Despesa do
R$ 480 000,00.

exercício

paga

no

ano:

•

Despesa liquidada no ano: R$ 530 000,00.

•

Despesa empenhada no ano: R$ 610 000,00.

•

Despesa estimada para o ano: R$ 640 000,00.

Com base nessas informações, é correto afirmar que o
total de restos a pagar dessa prefeitura no ano é
A) R$ 80 000,00.
B) R$ 120 000,00.

COLUNA I
1.

Demonstração das variações patrimoniais

2.

Balanço patrimonial

3.

Balanço financeiro

4.

Balanço orçamentário

COLUNA II
( ) Demonstração contábil que evidencia as
receitas e despesas orçamentárias, bem como
os ingressos e dispêndios extraorçamentários,
conjugados com os saldos de caixa do exercício
anterior e os que se transferem para o início do
exercício seguinte.
(   ) Demonstração
contábil
que
evidencia,
qualitativa e quantitativamente, a situação
patrimonial da entidade pública por meio de
contas representativas do patrimônio público,
bem como os atos potenciais, que são registrados
em contas de compensação (natureza de
informação de controle).
(   ) Demonstração contábil que apresenta as receitas
e despesas previstas em confronto com as
realizadas.
(   ) Demonstração contábil que evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes
ou independentes da execução orçamentária,
e indicará o resultado patrimonial do exercício.
Assinale a sequência correta.

C) R$ 130 000,00.

A) 1 2 3 4

D) R$ 150 000,00.

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

Questão 42
Segundo disposições do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), a extinção, parcial
ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo,
sem o desaparecimento concomitante de um ativo de
valor igual ou maior, é considerada um(a)
A) superávit patrimonial.
B) déficit patrimonial.
C) variação patrimonial aumentativa.
D) variação patrimonial diminutiva.

D) 4 1 3 2
Questão 44
Em conformidade com a Lei Complementar Federal
nº 101/2000, a avaliação da situação financeira e
atuarial dos regimes geral de previdência social e
próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador deve ser apresentada no anexo de
A) metas fiscais, integrante da Lei Orçamentária
Anual.
B) riscos fiscais, contido na Lei Orçamentária Anual.
C) metas fiscais, integrante da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
D) riscos fiscais, contido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
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Questão 45

Questão 48

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a
que se refere o § 3º do Art. 165 da Constituição Federal,
será publicado

No contexto do capítulo sobre composição e organização
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
integrante de sua Lei Orgânica, é correto afirmar
que a competência para relatar suspeição oposta ao
presidente, quando não reconhecida de ofício, é do

A) até 30 dias após o encerramento de cada
bimestre.
B) até 30 dias após o encerramento de cada
quadrimestre.
C) ao término de cada trimestre.
D) ao término de cada semestre.
Questão 46
Sobre o controle externo da Câmara Municipal de
Uberlândia, previsto na Lei Orgânica do Município e
exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado,
assinale a alternativa incorreta.
A) O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de
Contas sobre as contas que o prefeito prestar
anualmente, nos termos desta Lei Orgânica,
só deixará de prevalecer por decisão da maioria
absoluta dos membros da Câmara Municipal.
B) As contas do município, após o parecer prévio,
ficarão durante sessenta dias, anualmente,
à disposição de qualquer cidadão para exame e
apreciação.
C) O cidadão poderá questionar a legitimidade
das contas, mediante petição escrita e por ele
assinada perante a Câmara Municipal.
D) Se acolher a petição, a Câmara remeterá
o expediente ao Tribunal de Contas, para
pronunciamento e, ao prefeito, para defesa e
explicações, depois do que julgará as contas em
definitivo.
Questão 47
Consoante aos dispositivos contidos em sua
Lei Orgânica, o TCE/MG, ao constatar irregularidade
ou descumprimento de obrigação por ele determinada
em processo de sua competência, poderá aplicar a
sanção de
A) declaração de inelegibilidade para cargos do
legislativo.
B) inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança.
C) suspensão ou perda dos direitos políticos.
D) perda de bens em quantia equivalente ao débito
não quitado.

A) auditor.
B) corregedor.
C) ouvidor.
D) vice-presidente.
Questão 49
A Instrução Normativa (IN) TCE/MG nº 3/2013 dispõe
sobre os procedimentos da tomada de contas especial
no âmbito dos órgãos e entidades das administrações
diretas e indiretas, estaduais e municipais.
De acordo com essa IN, o não encaminhamento dos autos
da tomada de contas especial no prazo estabelecido no
caput do Art. 17 poderá ensejar a aplicação de multa,
prevista no Art. 85 da Lei Complementar Estadual (MG)
nº 102/2008, no percentual de até
A) 40%.
B) 50%.
C) 30%.
D) 70%.   
Questão 50
A Instrução Normativa (IN) TCE/MG nº 03/2017
estabelece diretrizes para a fiscalização da gestão fiscal
dos municípios pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, em cumprimento às normas estabelecidas
pela Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de
2000, a partir do exercício financeiro de 2018.
Sobre os dispositivos dessa instrução normativa,
assinale a alternativa incorreta.
A) A fiscalização do cumprimento das normas
relativas à gestão fiscal dos municípios será
realizada com base nas informações enviadas
por meio do Sistema Informatizado de Contas
dos Municípios (SICOM).
B) A citada fiscalização considerará as informações
enviadas por todos os órgãos e entidades
por meio dos módulos “Instrumentos de
Planejamento”, “Acompanhamento Mensal”,
“Balancete
Contábil”
e
“Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público”.  
C) A emissão e a publicação do Relatório de Gestão
Fiscal (RGF) em obediência ao Art. 54, caput,
e ao Art. 55, § 2º, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, é de
responsabilidade do chefe do Poder Executivo e
do chefe do Poder Legislativo.
D) Na hipótese de impossibilidade de utilização do
SICOM, o TCE/MG poderá, mediante justificativa
fundamentada do chefe do Poder Executivo
municipal, admitir a remessa de informações
relativas à gestão fiscal por outros meios,
conforme previsto em seu Regimento Interno.  
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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

arquivista
Código: 404

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 34

Conhecimentos específicos

Leia o texto a seguir.
arquivista
Questão 31
Leia o texto a seguir.
“Gênero documental é a reunião de espécies
documentais que se assemelham por seus caracteres
essenciais, particularmente suporte e formato, e que
exigem processamento técnico específico e, algumas
vezes, mediação técnica para acesso.”
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Gestão de documentos: curso
de capacitação para os integrantes do Sistema de Gestão
de Documentos de Arquivo – SIGA, da administração pública
federal. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011. p.12.

Considerando o texto apresentado, são exemplos de
gêneros documentais:

“Do ponto de vista da diplomática, o documento
arquivístico digital, exatamente como o seu correlato
em papel, apresenta as seguintes características:
forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica,
contexto identificável, ação e o envolvimento de cinco
pessoas, [1] autor, [2] redator, [3] destinatário,
[4] originador e [5] produtor.”
RONDINELLI, Rosely Curi. O documento arquivístico ante a
realidade digital: uma revisão conceitual necessária. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 235. (grifo nosso).

A respeito das cinco pessoas citadas no texto, apenas
três são obrigatórias no documento arquivístico. São
elas:
A) Autor, redator e produtor.
B) Autor, redator e destinatário.
C) Produtor, organizador e destinatário.
D) Produtor, organizador e autor.

A) Micrográfico, cartográfico e textual.
B) Textual, digital e cartorial.
C) Ostensivo, normativo e sigiloso.

Questão 35

D) Filmográfico, comprobatório e digitalizado.

Leia o texto a seguir.

Questão 32
Considerando as características do documento
arquivístico, analise as afirmativas a seguir.
I.

Na fixidez, estão asseguradas a forma fixa e o
conteúdo estável do documento arquivístico.

II.

A autenticidade possui dois
confiabilidade e fidedignidade.

componentes:

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa
correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
B) As afirmativas I e II são falsas.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

São procedimentos que compõem a segunda fase da
gestão de documentos, exceto:
de

B) Promoção da eliminação periódica dos
documentos que já tenham cumprido os prazos
de guarda e não possuam valor secundário.
C) Gestão de arquivos correntes e intermediários.
D) Utilização de métodos de controle relacionados
às atividades de protocolo.

12

A respeito do processo de avaliação, são objetivos que
contribuem para o alcance da racionalização do ciclo
vital de documentos, exceto:
A) Reduzir ao essencial a massa documental dos
arquivos e, consequentemente, ampliar o espaço
físico para arquivamento.

C) Controlar o processo de produção documental,
orientando o emprego de suportes adequados
ao registro da informação.

Questão 33

específicas

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Gestão de documentos: curso
de capacitação para os integrantes do Sistema de Gestão
de Documentos de Arquivo – SIGA, da administração pública
federal. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011. p. 26.

B) Eliminar os documentos que tiverem seu valor
secundário comprovado.

C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

A) Utilização
de
técnicas
classificação e organização.

“Avaliação é o processo de análise de documentos
de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a
destinação final, de acordo com os valores que lhes são
atribuídos.”

D) Garantir condições de conservação
documentos de guarda permanente.
Questão 36
São tipos de metadados de preservação, exceto:
A) Descritivos.
B) Administrativos.
C) Estruturais.
D) Funcionais.

dos

Questão 37
Analise este registro descritivo.

Área de identificação

Código de referência:

BR MGARPU-PMU

Título:

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data(s) :

1929 - (data de produção)

Nível de descrição:

Nível 1 - fundo

Dimensão e suporte:

Textual, 35 metros lineares.
Iconográfico, 3.100 itens.

Área de contextualização

Nome(s) do(s) produtor(es):

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Área de condições de acesso e

Condições de acesso:

Sem restrições

A respeito desse registro descritivo, assinale a alternativa correta.
A) Trata-se de um registro descritivo elaborado de acordo com a NOBRADE, que contém os sete elementos de
descrição obrigatórios.
B) Trata-se de um registro descritivo elaborado de acordo com a ISAAR (CPF) e está faltando o elemento de descrição
essencial denominado “âmbito e conteúdo”.
C) Trata-se de um registro descritivo elaborado de acordo com a ISDF, que contém os três elementos de descrição
essenciais.
D) Trata-se de um registro descritivo elaborado de acordo com a ISDIAH e estão faltando os três elementos
obrigatórios denominados: “identificador”, “forma(s) autorizada(s) do nome” e “endereço”.
Questão 38
Observe a imagem a seguir sobre os diferentes níveis de abstração de um objeto digital.

FERREIRA, Miguel. Introdução à preservação digital: conceitos estratégias e actuais consensos. Guimarães, Portugal: Escola de
Engenharia da Universidade do Minho, 2006. p. 23.

Tendo como referência a imagem apresentada, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando o conceito à sua
respectiva definição.
COLUNA I
1.

Objeto experimentado

2.

Objeto lógico

3.

Objeto conceitual

COLUNA II
(   ) É o objeto digital, estruturado enquanto um conjunto de sequências de bits, preparado para ser devidamente
apresentado a um receptor humano.
(   ) É o objeto digital que se apresenta de maneira compreensível ao usuário.
(   ) É a interpretação individual feita por cada ser humano a partir do contato com um objeto recebido.
Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2
B) 1 2 3
C) 3 1 2
D) 2 3 1
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Questão 39

Questão 41

Leia o texto a seguir.

Leia o texto a seguir.

“A contribuição de Schellenberg para a teoria
contemporânea de avaliação está centrada, portanto,
na ideia de que ‘os valores inerentes aos documentos
públicos modernos são de duas modalidades: valores
primários [...] e valores secundários [...]’.”

“Percebeu-se que, para aprofundar o conhecimento
sobre a classificação em arquivos, é necessário
estabelecer o significado e uso de importantes conceitos
relacionados ao processo classificatório. São eles:
classificação, ordenação, arquivamento, codificação
e instrumento de classificação.”

TRACE, Ciaran B. Dentro ou fora do documento? Noções de
valor arquivístico. In: EASTWOOD. Terry; MACNEIL, Heather
(Org.). Correntes atuais do pensamento arquivístico.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016. p. 82. (grifo nosso).

A respeito dos valores primários e secundários citados
no texto, assinale a alternativa correta.
A) O valor histórico é um valor primário funcional e
autêntico.
B) O valor fiscal é um valor secundário que consiste
em informações sobre entidades, coisas e
fenômenos com os quais o órgão produtor dos
documentos interage.
C) Os valores administrativo e probatório são
valores primários diplomaticamente legais.
D) Os
documentos
com
valor
probatório
compreendem provas sobre o funcionamento e
a organização do órgão que os produziu.
Questão 40
Leia o texto a seguir.
“Há três fases no planejamento de um programa de
manutenção de acervos: a reunião das informações,
a formulação de políticas e de procedimentos para
orientar o programa de manutenção de acervo e a
seleção e organização dos projetos.”

SOUSA, Renato T. Barbosa de. In: SANTOS, Vanderlei Batista
dos; INNARELLI, Humberto Celeste; SOUSA, Renato T.
Barbosa. Arquivística: temas contemporâneos: classificação,
preservação digital, gestão do conhecimento. Distrito Federal:
SENAC, 2013. p. 85. (grifo nosso).

Tendo como referência o texto apresentado, relacione a
COLUNA II com a COLUNA I, associando o conceito ao
seu respectivo significado.
COLUNA I
1.

Classificação

2.

Ordenação

3.

Arquivamento

COLUNA II
(   ) Ação intelectual de construir esquemas para
agrupar os documentos a partir de princípios
estabelecidos.
(   ) Forma de disposição dos tipos documentais
dentro de divisões estabelecidas no esquema de
classificação.
(   ) Ação física de colocar os documentos em
pastas ou caixas, orientada pelo esquema de
classificação e pela ordenação definida.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3

OGDEN, Sherelyn. Planejamento. 2. ed. Rio de Janeiro:
Projeto Conservação Preventiva em Biblioteca e Arquivos:
Arquivo Nacional, 2001. p. 22. (grifo nosso)

B) 3 2 1

Considerando o trecho em destaque, analise as
seguintes afirmativas.

D) 2 1 3

I.

As diretrizes devem adaptar-se à equipe e aos
recursos financeiros da instituição, de modo que
as opções de procedimento reflitam objetivos
realistas e possíveis de serem atingidos.

II.

As diretrizes devem apresentar as opções de
procedimento disponíveis na instituição para
cada problema e incluir instruções passo-a-passo
para cada opção.

Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
B) As afirmativas I e II são falsas.
C) A afirmativa I é verdadeira, e II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e II é verdadeira.

C) 2 3 1

Questão 42
O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) vem
produzindo e divulgando um amplo e significativo
repertório de publicações técnicas, com o objetivo de
disseminar conhecimento arquivístico. As publicações
do CONARQ são consideradas referência para
a prática arquivística em instituições públicas e
privadas em território nacional e na América Latina.
Uma dessas publicações é o earq-Brasil, recomendado
pela Resolução nº 25 de 27/04/2007 do CONARQ.
O earq-Brasil apresenta
A) recomendações
para
digitalização
documentos arquivísticos permanentes.

de

B) um modelo de requisitos para sistemas
informatizados de gestão arquivística de
documentos.
C) diretrizes para a presunção de autenticidade de
documentos arquivísticos digitais.
D) diretrizes para a implementação de repositórios
arquivísticos digitais confiáveis.
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Questão 43

Questão 45

Analise o texto a seguir.

Considerando o conceito de autenticidade de
documentos, analise as afirmativas a seguir e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.

“O gerenciamento dos documentos de um repositório
digital confiável deve estar de acordo com o modelo
de referência OAIS, que estabelece a formação de
pacotes de informação envolvendo os documentos
digitais (informação de conteúdo) e seus metadados
(informação de representação). São três os tipos de
pacotes de informação [...].”
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (BRASIL). Diretrizes para
a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis –
RDC-Arq. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2015. p. 13.

Tendo como base o texto apresentado, relacione a
COLUNA II com a COLUNA I, associando o pacote de
informação à sua respectiva referência.
COLUNA I
1.

Pacote de informação para submissão
(submission information package – SIP)

2.

Pacote de informação para arquivamento
(archival information package – AIP)

3.

Pacote de informação para disseminação
(dissemination information package – DIP)

COLUNA II
(   ) Refere-se
ao
acondicionamento
e
armazenamento dos documentos digitais e seus
metadados associados.
(   ) Refere-se ao acesso aos documentos digitais e
seus metadados associados.
(   ) Refere-se à admissão dos documentos digitais e
seus metadados associados.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
Questão 44
Leia o texto a seguir.
“Os documentos que sofrem algum tipo de dano
apresentam um processo de deterioração que
progressivamente vai levá-los a um estado de perda
total.”
CASSARES, Norma Cianflone. Como fazer conservação
preventiva em arquivos e bibliotecas. São Paulo: Arquivo do
Estado e Imprensa Oficial, 2000. (Projeto Como Fazer, 5). p. 25.

Ao identificar a situação descrita nesse texto, o arquivista
deve intervir imediatamente com o objetivo de

(   ) Documentos historicamente autênticos são
aqueles que foram escritos de acordo com a
prática do tempo e lugar indicados no texto,
além de serem assinados pela(s) pessoa(s)
competente(s) para produzi-los.
(   ) Documentos
diplomaticamente
autênticos
são aqueles que dão testemunhos sobre si
mesmos em virtude da intervenção, durante ou
após sua produção, de uma autoridade pública
representativa, garantindo sua genuinidade.
(   ) Documentos legalmente autênticos são aqueles
que atestam eventos que de fato aconteceram,
ou informações verdadeiras.
Assinale a sequência correta.
A) V V V
B) F F V
C) F F F
D) V V F
Questão 46
Leia o trecho a seguir, presente na cartilha Criação
e desenvolvimento de arquivos públicos municipais:
transparência e acesso à informação para o exercício da
cidadania (2014).
“O arquivo municipal poderá custodiar documentos de
natureza privada.”
Considerando as recomendações sobre a configuração
legal e a área de jurisdição do arquivo público municipal
apresentadas pelo Conselho Nacional de Arquivos
(CONARQ) nessa cartilha, a afirmativa apresentada é
A) verdadeira, pois o arquivo municipal deve
custodiar todos os documentos arquivísticos de
natureza privada produzidos no município.
B) falsa, pois o arquivo municipal só pode custodiar
documentos de natureza pública.
C) verdadeira, pois os documentos de natureza
privada são registrados com base nas leis e
regulamentações municipais.
D) verdadeira, desde que os documentos sejam
considerados de interesse público e social para
o município.

A) estabilizar o documento de forma que impeça
a progressão da degradação por meio de
processos mínimos de intervenção.
B) identificar os danos e comunicá-los à Comissão
Permanente de Avaliação para possível
eliminação.
C) registrar o conteúdo descritivo do documento e
executar os planos de proteção.
D) monitorar e documentar o processo de
degradação em ambiente controlado, onde a
temperatura do ar e umidade sejam compatíveis
com o nível de danificação do material.
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Questão 47

Questão 49

A Resolução nº 27 do CONARQ, de 16 de junho de
2008, dispõe sobre o dever do Poder Público, no âmbito
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
de criar e manter arquivos públicos, na sua específica
esfera de competência, para promover a gestão,
a guarda e a preservação de documentos arquivísticos e
a disseminação das informações neles contidas.

Considerando a Lei Estadual nº 19.420/2011,
que estabelece a política estadual de arquivos no estado
de Minas Gerais, analise as afirmativas a seguir.

Tendo em vista a Resolução em questão, assinale a
alternativa correta.
A) O arquivo público é a instituição que tem como
função implementar, acompanhar e supervisionar
a gestão de documentos arquivísticos produzidos
e recebidos pela Administração Pública em seu
âmbito de atuação.
B) Cabe ao Poder Público, no âmbito dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios,
criar uma rede pública de arquivos que contemple
programa de gestão de documentos de arquivo
e que preveja a horizontalidade dos órgãos que
compõem.
C) Cabe ao Poder Público, no âmbito dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios, criar um
programa de preservação documental com base
na Norma Brasileira de Descrição Arquivística –
NOBRADE.
D) Fica vedada a participação dos Arquivos Públicos
municipais no Sistema Nacional de Arquivos
(SINAR), sendo apenas prevista a participação
de arquivos públicos estaduais nesse órgão.
Questão 48

I.

A política estadual de arquivos é coordenada pelo
Arquivo Público Mineiro – APM, instituição
arquivística pública mantida pelos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

II.

A política estadual de arquivos compreende as
ações do estado relacionadas com a produção,
a classificação, o uso, a destinação, o acesso e a
preservação de arquivos públicos e privados.

Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
B) As afirmativas I e II são falsas.
C) A afirmativa I é verdadeira, e II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e II é verdadeira.
Questão 50
O Decreto nº 11.180, de 16 de maio de 2008, institui a
Política Municipal de Gestão Sistêmica de Documentos
e Informações Municipais – GSDIM, o Plano de
Classificação Funcional e as Tabelas de Temporalidade
da Administração Pública do Município de Uberlândia
define normas para avaliação, guarda e destinação de
documentos de arquivo e dá outras providências.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os documentos de guarda permanente, ao serem
recolhidos ao Arquivo Público de Uberlândia,
deverão
estar
avaliados,
organizados,
higienizados e acondicionados, bem como
acompanhados de instrumento descritivo que
permita sua identificação, acesso e controle.

II.

O “Edital de Ciência de Eliminação de
Documentos” deverá consignar um prazo de
20 (vinte) dias para possíveis manifestações
ou, quando for o caso, possibilitar às partes
interessadas requererem o desentranhamento de
documentos ou cópias de peças de processos ou
expedientes.

Com base na interpretação da Lei Federal nº 8.159,
de 8 de janeiro de 1991, e no Decreto Federal nº 4.073,
de 3 de janeiro de 2002, é correto afirmar:
A) Os conjuntos de documentos de valor histórico,
probatório e informativo que devem ser
definitivamente preservados e que integram
o acervo arquivístico das empresas em
processo de desestatização, parcial ou total,
serão recolhidos a instituições arquivísticas
públicas, na sua esfera de competência.
B) Os arquivos e documentos produzidos e recebidos
pelas empresas públicas e pelas sociedades
de economia mista são categorizados como
funcionais, sendo eles públicos ou privados.
C) A alienação de documentos de valor histórico,
probatório e informativo deve ser precedida de
notificação à União e de termo de alienação
assinado pelo órgão requerente.
D) A prescrição de documentos arquivísticos
públicos de guarda permanente deve estar
prevista na tabela de temporalidade e destinação
do órgão produtor e deve ser precedida de
publicação do edital de recolhimento.
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Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
B) As afirmativas I e II são falsas.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

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

assistente social
Código: 405

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

Assistente social
Questão 31
“A discussão sobre abordagem metodológica é
fundamental para a operacionalização do trabalho
social com famílias no âmbito do PAIF. Considera-se
que a escolha da abordagem metodológica a ser
utilizada é fundamental na superação do pensamento
tutelar. Pois, apesar da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, ao descrever o PAIF, já tentar superar
esse entendimento, é preciso a adoção de abordagens
capazes de direcionar as ações do PAIF, para que
este efetivamente cumpra seus objetivos” (MDS,
2014, p. 103).
Assinale a alternativa que apresenta os dois tipos de
abordagem metodológica que são incompatíveis com o
agir tutelar e que favorecem o trabalho interdisciplinar,
bem como a melhor compreensão da realidade,
agregando o conhecimento de várias áreas científicas e
profissionais especializadas.
A) Entrevistas e pedagogia problematizadora.
B) Pedagogia problematizadora e pesquisa-ação.
C) Visitas domiciliares e pesquisa ação.
D) Visitas domiciliares e entrevistas.

Questão 32
Considerando os desafios impostos na atuação
interdisciplinar, são pressupostos da atuação competente
e crítica do serviço social na política de assistência
social, exceto:
A) A criação de espaços, no ambiente de trabalho,
que possibilitem a discussão e a reflexão dos
referenciais teóricos e metodológicos que
subsidiam o trabalho.
B) O compartilhamento de informações relevantes
para qualificar o serviço prestado, resguardando
o seu caráter confidencial e a preservação do
sigilo.
C) A adoção da perspectiva da totalidade, com
vistas a responsabilizar o indivíduo nas relações
sociais, fazendo com que assuma o seu papel
determinante nas suas condições de vida.
D) A participação nos Conselhos, bem como o
aperfeiçoamento dos mecanismos de divulgação
e socialização dos debates com a população.
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Questão 33
O “terceiro setor”, na interpretação governamental,
é tido como distinto do Estado (primeiro setor) e do
mercado (segundo setor). É considerado como um
setor “não governamental”, “não lucrativo” e voltado ao
desenvolvimento social e caracteriza-se como aquele
que dá origem a uma “esfera pública não estatal”,
constituída por “organizações da sociedade civil de
interesse público”.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e a
relação proposta entre elas.
I.

No marco legal do terceiro setor no Brasil,
são incluídas entidades de natureza variadas,
que estabelecem um termo de parceria entre
entidades de fins públicos de origem diversa
(estatal e social) e de natureza distinta (pública
ou privada),       
PORQUE

II.

a sociedade civil tende a ser interpretada
como um conjunto de organizações distintas
e complementares, destituída dos conflitos e
tensões de classe, em que prevalecem os laços
de solidariedade.

Considerando essas afirmativas e sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 34

Questão 36

Constituem objetivos da gestão integrada de serviços,
benefícios e transferências de renda no âmbito do
SUAS, exceto:

A promoção de campanhas informativas e educativas
dirigidas à população em geral, com a finalidade de
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade
e à integração social da pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida é competência

A) Padronizar
procedimentos
de
gestão,
instrumentos para a coleta de dados e geração de
informações, indicadores para o monitoramento
e avaliação do atendimento das famílias.
B) Adotar o Cadastro Único para Programas Sociais
e o Cadastro do BPC como base de dados para
a realização de diagnóstico de vulnerabilidade e
risco no território.
C) Pactuar,
entre
os
entes
federados,
os procedimentos que garantam a oferta
prioritária de serviços socioassistenciais para
os indivíduos e as famílias beneficiárias do PBF,
PETI e BPC.
D) Garantir a centralidade da família no atendimento
socioassistencial de forma integral, visando a
interrupção de ciclos intergeracionais de pobreza
e de violação de direitos.

A) do poder público.
B) das organizações sociais do terceiro setor.
C) do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de
Assistência Social (Suas).
D) da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do
Ministério da Justiça.

Questão 37
Constituem diretrizes para a inclusão da pessoa com
deficiência no trabalho, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, nos termos da legislação
trabalhista e previdenciária, exceto:
A) Articulação intersetorial das políticas públicas.
B) Dispensa de realização de avaliações periódicas.

Questão 35
Sobre os direitos, deveres e princípios que regem a
atuação profissional, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando as ações previstas no Código de
Ética Profissional a sua respectiva descrição.
COLUNA I
1.

Princípio fundamental

2.

Dever do assistente social

3.

Direito do assistente social

COLUNA II
(   ) Exercício do Serviço Social sem ser
discriminado(a) nem discriminar por questões de
inserção de classe social, gênero, etnia, religião,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de
gênero, idade e condição física.
(   ) Liberdade na realização de seus estudos
e pesquisas, resguardados os direitos de
participação de indivíduos ou grupos envolvidos
em seus trabalhos.
(   ) Contribuir para a alteração da correlação de
forças institucionais, apoiando as legítimas
demandas de interesse da população usuária.

C) Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da
pessoa com deficiência.
D) Disponibilização de suportes individualizados e
de recursos de tecnologia assistiva.

Questão 38
Segundo Netto (2007), embora o combate às
desigualdades não faça parte do conjunto prático
ideológico do neoliberalismo, há um elenco neoliberal de
programas voltados para o enfrentamento da pobreza.
São características desses programas, exceto:
A) Serem
prioritariamente
emergenciais,
focalizados e, no geral, reduzidos à dimensão
assistencial.
B) Possuírem um sistema de proteção social com
serviços públicos de alta qualidade.
C) Terem privatização / mercantilização dos serviços
para os diversos segmentos populacionais.
D) Desresponsabilizarem o estado e o setor
público.

Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 1 3 2
D) 2 3 1
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Questão 39

Questão 41

Assinale a alternativa que apresenta atribuição(ões)
privativa(s) do assistente social.

Analise as seguintes afirmativas com relação à Proteção
Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade no SUAS.

A) Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população.

I.

Se ocorrer o afastamento da criança ou
adolescente do convívio familiar, o CRAS ou
a equipe técnica da PSE, em parceria com o
serviço de acolhimento, dará continuidade ao
acompanhamento da família, tendo em vista a
reintegração ao convívio familiar, comunicando a
situação da família e da criança ou adolescente
periodicamente ao Conselho Tutelar e, por meio
de relatórios, à autoridade judiciária.

II.

A equipe do CRAS ou equipe técnica da PSB
devem atualizar, periodicamente, o diagnóstico
do território, especificando a quantidade e as
características das famílias com membros
beneficiários do BPC e benefícios eventuais,
assim como os serviços socioassistenciais
necessários para atendimento dessas famílias.

B) Realizar estudos socioeconômicos com os
usuários para fins de benefícios e serviços
sociais junto a órgãos da administração pública
direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades.
C) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil.
D) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização
da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional.

Questão 40
São deveres do assistente social nas suas relações com
os usuários, exceto:
A) Devolver as informações colhidas nos estudos e
pesquisas aos usuários, no sentido de que estes
possam usá-los para o fortalecimento dos seus
interesses.
B) Democratizar as informações e o acesso aos
programas disponíveis no espaço institucional,
como um dos mecanismos dispensáveis à
participação dos usuários.
C) Contribuir para a criação de mecanismos que
venham desburocratizar a relação com os
usuários, no sentido de otimizar os serviços
prestados.
D) Contribuir para a viabilização da participação
efetiva da população usuária nas decisões
institucionais.

14

III. O atendimento das famílias beneficiárias do
BPC com idosos dependentes, com deficiências
graves e severas e com crianças de até seis
anos de idade deverá ser realizado por meio de
intervenções que contribuam para a conquista da
autonomia e independência, o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitário e a garantia dos
direitos socioassistenciais.
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 42

Questão 44

Analise as afirmativas a seguir sobre o projeto
ético-político profissional do serviço social.

Considerando os fatores que, de acordo com Costa
(2007), influenciam o gerenciamento dos programas e
políticas de assistência social, bem como a identificação
e correção de problemas em sua execução, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

I.

II.

A prática do assistente social está direcionada
a realizar enfrentamentos críticos; portanto,
pressupõe uma sólida base de conhecimentos,
aliada a uma direção política consistente que
possibilite uma leitura adequada da realidade.
O cotidiano profissional se apresenta como um
espaço contraditório e complexo, em que os
problemas, contextos e relações de força se
expressam. Saber interpretar a conjuntura a partir
do cotidiano significa identificar possibilidades.

III. Os elementos éticos de um projeto profissional
se limitam a normatizações morais e a prescrição
de direitos e deveres, dispensando escolhas
teóricas, ideológicas e políticas das categorias e
dos profissionais.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

(   ) A avaliação no campo da assistência deve
servir também para produzir conhecimento e
aprendizado sobre os problemas e as estratégias
de intervenção.
(   ) Os efeitos promovidos pela política decorrem não
apenas das ações previstas, mas da interação
destas com a dinâmica dos contextos diversos
em que essas ações se dão, nos vários níveis de
implementação.
(   ) A confiabilidade e a qualidade da informação a ser
disponibilizada pelos diferentes entes federativos
não tende a depender de algo e a levar em conta
a sua legitimidade para os atores.
(   ) Para que a avaliação seja possível e relevante,
é preciso modificar a maneira pela qual os
projetos são formulados. É preciso formular
objetivos operacionais verificáveis e realistas.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F

Questão 43

B) F V F V

Destacam-se como atributos das novas mediações
históricas que reconfiguram a questão social na cena
contemporânea, exceto:

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

A) O aumento das taxas de desemprego.
B) A regressão das políticas sociais públicas.
C) O amplo processo de privatização dos bens
públicos.
D) O fortalecimento das redes de sociabilidade.
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Questão 45

Questão 47

De acordo com o Código de Ética do Assistente Social
e da Lei Federal nº 8.662, de 7 de junho de 1993,
que dispõe sobre a profissão de Assistente Social –
Lei de Regulamentação da Profissão –,

Considerando o contexto histórico de constituição das
principais matrizes do conhecimento e da ação do
Serviço Social brasileiro, analise as seguintes afirmativas
e a relação proposta entre elas.

A) o efetivo exercício da profissão de Assistente
Social requisita uma formação em Nível Superior
e uma formação técnica em Nível Médio na
forma da legislação vigente.

I.

B) as unidades de ensino devem credenciar e
comunicar aos Conselhos Regionais os campos
de estágio de seus alunos, para que estes
possam designar os responsáveis por sua
supervisão.
C) o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de
que o assistente social tome conhecimento,
em decorrência do exercício da atividade
profissional.
D) a participação em instituições que, tendo por
objeto o serviço social, não estejam inscritas no
Conselho Regional constitui direito do assistente
social.

Questão 46
O serviço de acolhimento institucional é um serviço da
proteção especial do SUAS que promove o acolhimento
em diferentes tipos de equipamentos e é destinado
a famílias e / ou indivíduos com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção
integral.
São objetivos gerais do serviço de acolhimento
institucional, exceto:
A) Identificar o agravamento de situações de
negligência, violência e ruptura de vínculos.
B) Promover acesso à rede socioassistencial e às
demais políticas públicas setoriais.
C) Favorecer o desenvolvimento de oportunidades
para que os indivíduos façam escolhas com
autonomia.
D) Promover o acesso a programações culturais, de
lazer, esporte e ocupacionais.
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As relações entre a profissão e o ideário
católico que permearam a gênese do Serviço
Social brasileiro, no contexto de expansão e
secularização do mundo capitalista, demarcam
a ação profissional do Serviço Social em sua
trajetória e elucidam aspectos que persistem
até os dias atuais com novas articulações,
expressões e redefinições,
PORQUE

II.

essas relações irão imprimir à profissão caráter
de apostolado fundado em uma abordagem da
“questão social” como problema moral e religioso
e numa intervenção que prioriza a formação
da família e do indivíduo para a solução dos
problemas e atendimento de suas necessidades
materiais, morais e sociais.

A respeito dessas afirmativas e sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 48

Questão 49

Yazbek (2009) destaca algumas vertentes de análise que
emergiram do Movimento de Reconceituação, presentes
no desenvolvimento do debate e da produção intelectual
do Serviço Social brasileiro.

Está previsto no documento do CNAS Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) que
o serviço que organiza o acolhimento de crianças
e adolescentes afastados da família por medida
de proteção em residência de famílias acolhedoras
cadastradas deve ser provido por meio de articulação
das seguintes redes, exceto:

Assinale a alternativa que não corresponde a uma
dessas vertentes de análise.
A) Vertente modernizadora, caracterizada por
abordagens
funcionalistas,
estruturalistas
e positivistas, voltada a uma modernização
conservadora e à melhoria do sistema pela
mediação do desenvolvimento social e do
enfrentamento da marginalidade e da pobreza
na perspectiva de integração da sociedade.
B) Vertente inspirada na fenomenologia, que emerge
como metodologia dialógica, apropriando-se
da visão de pessoa e comunidade de Mounier
(1936), e que se dirige ao vivido humano,
aos sujeitos e suas vivências, colocando para
o Serviço Social a tarefa de auxiliar na abertura
desse sujeito existente, singular, em relação aos
outros e ao mundo.
C) Vertente marxista, que remete a profissão à
consciência de sua inserção na sociedade
de classes e que, no Brasil, se configurou,
em primeiro momento, como uma aproximação
ao marxismo sem o recurso ao pensamento
de Marx.
D) Vertente
do
conservadorismo
católico,
que caracterizou os anos iniciais do Serviço
Social brasileiro e, especialmente a partir da
década de 1940, começou a ser tecnificado ao
entrar em contato com o Serviço Social norteamericano e com suas propostas de trabalho
permeadas pelo caráter conservador da teoria
social positivista.

A) Sistema de Segurança Pública.
B) Órgãos do Sistema de Defesa de Direitos da
Criança e do Adolescente.
C) Programas e projetos de formação para o
trabalho e de profissionalização e inclusão
produtiva.
D) Serviços, programas e projetos de instituições
não governamentais e comunitárias.

Questão 50
A Norma Operacional Básica do SUAS aprovada
em 2012 – NOB 2012 – apresenta a vigilância
socioassistencial como uma função da política de
assistência social, conjuntamente com a proteção social
e a defesa de direitos.
A vigilância socioassistencial objetiva
A) atender
a
determinadas
necessidades
de proteção social, efetivando, portanto,
a seguridade social contributiva, descentralizada
e participativa, denominada Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
B) detectar
e
compreender
as
situações
de precarização e de agravamento das
vulnerabilidades que afetam os territórios e os
cidadãos, colocando em risco sua sobrevivência,
dignidade, autonomia e socialização.
C) prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a
incidência de riscos sociais, independentemente
de contribuição prévia, e deve ser financiada com
recursos previstos no orçamento da seguridade
social.
D) exercer o controle e a fiscalização dos Fundos de
Assistência Social, mediante o acompanhamento
da execução orçamentária e financeira,
de acordo com a periodicidade prevista na Lei
de Instituição do Fundo ou em seu Decreto de
regulamentação.
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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

bibliotecário
Código: 406

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
bibliotecário

A UNESCO, por meio do Manifesto IFLA/UNESCO sobre
bibliotecas públicas: 1994, “proclama a confiança que
deposita na Biblioteca Pública, enquanto força viva para
a educação, a cultura e a informação, e como agente
essencial para a promoção da paz e do bem-estar
espiritual nas mentes dos homens e das mulheres.”.
Considerando esse documento, avalie as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
Serviços e materiais específicos devem ser
postos à disposição dos utilizadores que,
por qualquer razão, não possam usar os serviços
e os materiais correntes, por exemplo, minorias
linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas
ou reclusas,
PORQUE
II.

Considere que o bibliotecário responsável por uma
biblioteca pública municipal decidiu cadastrá-la no
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) para
que ela se beneficie de suas ações.
Nesse contexto, ele deve acompanhar a publicação de
editais para obter

Questão 31

I.

Questão 33

os serviços da biblioteca pública devem ser
oferecidos com base na igualdade de acesso
para todos, sem distinção de idade, raça, sexo,
religião, nacionalidade, língua ou condição social.

A) apoio para a administração da biblioteca.
B) assessoria técnica para a implantação de novos
serviços.
C) formação de auxiliares de biblioteca.
D) modernização das instalações e qualificação de
acervos.
Questão 34
A utilização dos avanços da tecnologia contemporânea
para melhorar a atuação das bibliotecas tem exigido de
seus gestores tomadas de decisão relativas a diversos
serviços bibliotecários.   
Uma das decisões concernentes ao serviço de referência
é a escolha de  
A) aplicativo para produção de inventário, controle
de compras, doações, permutas e assinaturas
de periódicos.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa
correta.

B) ferramenta para disponibilização no site da
biblioteca de tutoriais para serem acessados
pelos usuários.

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

C) sistema para controle do uso e da circulação dos
documentos do acervo.

B) As afirmativas I e II são proposições verdadeiras,
mas a II não é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II
é uma proposição falsa.
D) A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é
uma proposição verdadeira.
Questão 32
Milanesi (2013), ao analisar a atuação da biblioteca
pública brasileira, afirma que nos municípios com
bibliotecas mais consolidadas como serviço público são
oferecidas outras atividades além do acesso ao acervo.
Na visão desse autor, essa prática situa-se entre as três
ações que formam a trilogia essencial das bibliotecas
públicas: informar, discutir a informação e criar novas
informações.
Essas três ações constituem a(o)  
A) disseminação seletiva de informações.
B) programação cultural.
C) conjunto de informações locais de interesse
coletivo.
D) serviço de memória local.

D) software para gestão de conteúdos e produção
de catálogos.
Questão 35
Considerando as políticas públicas brasileiras para a
cultura, o livro, a leitura e a biblioteca, avalie as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

Tradicionalmente, as bibliotecas públicas
municipais brasileiras não possuem identificação
com as necessidades locais, o que leva à
criação de espaços sem atrativos e com poucas
condições de atendimento adequado,
PORQUE

II.

os governos locais, sem consciência do potencial
das bibliotecas públicas, não possuem políticas
próprias para o livro, a leitura e a biblioteca.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa
correta.
A) As afirmativas I e II são proposições verdadeiras,
e a II é uma justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são proposições verdadeiras,
mas a II não é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II
é uma proposição falsa.
D) A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é
uma proposição verdadeira.
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Questão 36

Questão 40

Considerando-se o processo de desenvolvimento de
coleções, é correto afirmar que os catálogos de editoras
e livrarias, tanto em papel quanto online, desempenham
a função de

Considerando as medidas indicadas para buscar a
longevidade dos documentos que compõem o acervo
das bibliotecas, avalie as seguintes afirmativas e a
relação proposta entre elas.

A) controle patrimonial.

I.

B) critério de avaliação.
C) instrumento de seleção.
D) modalidade de aquisição.
Questão 37

Para pequenas bibliotecas que não possuem
laboratórios de restauração para higienizar,
encadernar e restaurar o acervo, é aconselhada
a utilização de caixas de acondicionamento
que auxiliem na conservação e possibilitem a
proteção dos documentos frágeis,
PORQUE

II.

a restauração de material bibliográfico depende,
essencialmente, de sua limpeza e de seu
acondicionamento apropriado.

Muitas bibliotecas públicas, ao buscar financiamento
para suas ações, voltam-se para as  leis de incentivo e
os fundos de cultura como forma de suprir a escassez de
recursos orçamentários governamentais.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa
correta.

Para que essas fontes de financiamento sejam
acessadas, os gestores das bibliotecas devem

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

A) divulgar as atividades realizadas.
B) elaborar projetos para as ações pretendidas.
C) informatizar os serviços existentes.
D) utilizar estratégias de marketing para construção
da imagem.
Questão 38
No contexto do planejamento de bibliotecas, a missão
estabelece
A) a razão da existência da biblioteca na
comunidade e atua como elemento norteador
de todo o processo de planejamento em longo
prazo.
B) a situação que se deseja alcançar e traça
linhas-mestras para o desenvolvimento das
atividades da biblioteca.
C) as obrigações e responsabilidades exercidas
por meio das ações executadas pelas unidades
operacionais que compõem a biblioteca.
D) os princípios de caráter genérico e abrangente,
que constituem regras para a ação e balizamentos
do comportamento dos integrantes da biblioteca.
Questão 39
De acordo com Tammaro (2008), os componentes
essenciais da biblioteca digital são os serviços de
acesso, os usuários dos serviços e
A) a coleção disponível em formato digital.

B) As afirmativas I e II são proposições verdadeiras,
mas a II não é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II
é uma proposição falsa.
D) A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é
uma proposição verdadeira.
Questão 41
São objetivos da classificação de documentos, exceto:
A) Colocar em classes e discriminar o assunto dos
documentos de modo hierárquico.
B) Possibilitar a validação da terminologia
representativa para os usuários de uma
determinada área de assunto.
C) Representar os documentos de acordo com
uma linguagem previamente desenvolvida para
esse fim.
D) Traduzir
o
assunto
dos
documentos,
adequando-o ao código que melhor represente
suas características primárias.
Questão 42
São características da CDD e da CDU, exceto:
A) Especializadas.
B) Hierárquicas.
C) Predeterminadas.
D) Simbólicas.

B) o acesso ao acervo de outras bibliotecas ou
instituições.
C) o catálogo on-line de acesso público.
D) o sistema eletrônico de reservas.
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INSTRUÇÃO: Analise os dados da folha de rosto
apresentada a seguir para responder às questões de
43 a 44. Para tanto, considere que a obra a que pertence
essa folha de rosto tem 397 páginas, é ricamente
ilustrada, aborda as relações entre Portugal e Brasil,
de 1808 a 2000, e possui duas editoras, situadas em
Brasília.
Amado Luiz Cervo
José Calvet de Magalhães
Joaquim de Almeara
Alberto Meira

Questão 44
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a área
da publicação, distribuição, etc., conforme estabelecido
pelo CCAA2 para o segundo nível de descrição.
A) Brasília : Ed. UnB, 2000.
B) Brasília : Editoras UNB e IBRI (2000).
C) Brasília, 2000, Editora da UnB.  
D) Ed. UnB / Brasília, em 2000.
Questão 45

Depois das caravelas

As relações entre Portugal e Brasil
1808 – 2000
Organização e apresentação de Dário Moreira de Castro
Alves
Coleção Relações Internacionais,
dirigida por Amado Luiz Cervo
Brasília
EDITORA UNB                                 IBRI

Questão 43
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a
área do título e indicação de responsabilidade, conforme
estabelecido pelo CCAA2 para o segundo nível de
descrição.
A) Depois das caravelas – as relações entre Portugal
e Brasil – 1808-2000 / Amado Luiz Cervo, José
Calvet de Magalhães, Joaquim de Almeara,
Alberto Meira; organização e apresentação de
Dário Moreira de Castro Alves.
B) Depois das caravelas: as relações entre Portugal
e Brasil: 1808-2000 / Amado, Luiz Cervo e outros;
organização e apresentação de Dário Moreira de
Castro Alves.
C) Depois das caravelas: as relações entre Portugal
e Brasil: 1808-2000 / Cervo, Amado Luiz;
Magalhães, José Calvet de; Almeara, Joaquim
de & Meira, Alberto; organização e apresentação
de Dário Moreira de Castro Alves.
D) Depois das caravelas: as relações entre Portugal
e Brasil: 1808-2000 / Amado Luiz Cervo …
[et al.]; organização e apresentação de Dário
Moreira de Castro Alves.

São campos MARC que devem ser utilizados para
descrever e dar acesso à obra, de acordo com os dados
disponíveis, exceto:
A) 020, 245.
B) 111, 250.
C) 245, 300.
D) 300, 490.
Questão 46
Assinale a alternativa que apresenta a referência
elaborada de acordo com o que estabelece a NBR-6023
(ABNT, 2002).
A) CERVO, Amado Luiz e outros. Depois das
caravelas: as relações entre Portugal e Brasil,
1808-2000. São Paulo: IBRI; Brasília: Ed. UnB,
2000. (Coleção Relações Internacionais).
B) CERVO, Amado Luiz; MAGALHÃES, José Calvet
de; ALMEARA, Joaquim de; MEIRA, Alberto
(2000). Depois das caravelas - as relações
entre Portugal e Brasil, 1808-2000. São Paulo:
IBRI; Brasília: Ed. UnB. (Coleção Relações
Internacionais).
C) CERVO, Amado Luiz; MAGALHÃES, José Calvet
de; ALMEARA, Joaquim de; MEIRA, Alberto.
Depois das caravelas: as relações entre
Portugal e Brasil : 1808-2000. Brasília: UnB: Ibri,
2000. (Coleção Relações Internacionais).
D) CERVO, Amado Luiz & MAGALHÃES, José
Calvet de & ALMEARA, Joaquim de & MEIRA,
Alberto. Depois das caravelas: as relações
entre Portugal e Brasil, 1808-2000. (Coleção
Relações Internacionais). São Paulo: IBRI;
Brasília: Ed. UnB, 2000.
Questão 47
Tammaro e Salarelli, no livro A biblioteca digital (2008),
afirmam que os metadados exercem função essencial no
acesso à biblioteca digital, entendida essa função como
integração funcional de fases, atualmente caracterizadas
como
A) acesso, representação, formatação.
B) avaliação, localização, normalização.
C) digitalização, seleção, empréstimo.
D) identificação, localização, acesso.
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Questão 48
Sobre vocabulários controlados, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Documentam o trabalho intelectual, mostrando
que as ideias apresentadas podem ser
corroboradas por meio da literatura.
(   ) Listam as fontes de consulta utilizadas na pesquisa
sobre determinada área do conhecimento.
(   ) Possibilitam a descrição de conceitos distintos
por meio de formas linguísticas únicas.
(   ) São instrumentos estruturados para possibilitar a
visualização de diferentes tipos de relacionamento
entre os termos que eles contêm.
Assinale a sequência correta.
A) F F F V
B) F F V V
C) V V F F
D) V V V F
Questão 49
Ao abordar a questão das listas de cabeçalhos de
assunto, Mey e Silveira (Catalogação no plural, 2009)
afirmam que o catálogo de terminologia de assuntos da
Biblioteca Nacional (RJ) tem ampla utilização no Brasil
e que instrumentos desse tipo apresentam importantes
vantagens para bibliotecas multidisciplinares.
São vantagens para essas bibliotecas, exceto:
A) Possuem atualizações frequentes.
B) Registram um grande número de assuntos,
abrangendo todas as áreas do conhecimento.
C) Representam um exemplo de sistema de
indexação pré-coordenada.
D) Têm sua utilização restrita às bibliotecas
públicas que participam do sistema nacional de
bibliotecas públicas.
Questão 50
Sobre o processo de indexação, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) É um processo que agrega valor à informação,
organizando-a e tornando-a acessível para o
usuário.
(   ) Tem como fase inicial a análise de assunto,
tarefa que envolve o uso de instrumentos como
tesauros, ontologias e outros.
(   ) Traduz o conteúdo do documento para uma
linguagem acessível e padronizada.
Assinale a sequência correta.
A) F F F
B) F V V
C) V F V
D) V V 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

biólogo
Código: 407

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

Questão 33
Os cladogramas representam relações evolutivas entre
diferentes grupos taxonômicos, viventes ou não.

biólogo
Questão 31
A respeito da estrutura das proteínas, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) As proteínas podem ser formadas por uma ou
mais cadeias polipeptídicas. Nesse caso, diz-se
que a proteína possui estrutura terciária.
(   ) As ligações peptídicas, formadas pela reação
entre o grupo carboxila de um aminoácido e o
grupo amina de outro aminoácido, são exemplos
de interações intermoleculares.
(   ) As proteínas que catalisam reações químicas
(enzimas) possuem grande especificidade pelas
moléculas menores com as quais interagem
devido ao seu formato tridimensional.
(   ) A desnaturação proteica acontece quando
algumas interações importantes para a
manutenção da estrutura tridimensional da
proteína são rompidas. Entre os fatores que
podem causar a desnaturação proteica estão o
aumento da temperatura e a variação do pH.
Assinale a sequência correta.
A) F V V V
B) V F F F
C) F F V V
D) V V F F
Questão 32
As organelas são estruturas presentes no interior de
células que possuem funções muito específicas para
garantirem o funcionamento dos organismos.
Sobre esse assunto, relacione a COLUNA II com
a COLUNA I, associando as organelas às suas
respectivas funções.
COLUNA I
1.

Retículo endoplasmático rugoso

2.

Retículo endoplasmático liso

3.

Complexo de Golgi

4.

Lisossomos

COLUNA II

A) A, apenas.
B) A e D, apenas.
C) D, apenas.
D) D, E e F, apenas.
Questão 34
Leia o trecho a seguir.
“Em abril de 2009, foi detectado no México um novo
vírus da influenza A (o H1N1), colocando em alerta a
saúde pública mundial.”
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf>.
Acesso em: 15 jul. 2019.

Nesse contexto, analise as duas afirmativas a seguir e a
relação proposta entre elas.
I.

Os vírus da influenza tipo A, responsáveis pelo
maior número de epidemias de gripe, são os que
possuem o maior número de subtipos.
PORQUE

II.

esses vírus são mais susceptíveis a variações
antigênicas, o que faz com que suas variantes
sofram alterações na estrutura genômica.

Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e II é uma
justificativa de I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, e II não é
uma justificativa de I.

(   ) Hidrólise de macromoléculas.

C) A afirmativa I é verdadeira, e II é falsa.

(   ) Síntese de polissacarídeos.

D) A afirmativa I é falsa, e II é verdadeira.

( ) Síntese de esteroides.
(   ) Glicosilação de proteínas.
Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2 4
B) 4 2 3 1
C) 3 4 1 2
D) 4 3 2 1
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De acordo com esse cladograma, o grupo formado pelos
táxons B e C é mais próximo evolutivamente do grupo
formado pelo(s) táxon(s)

Questão 35

Questão 37

A principal forma de reprodução entre procariotos
origina indivíduos geneticamente idênticos. Entretanto,
existem mecanismos que garantem a variabilidade
genética das populações de bactérias.

Uma queda na pressão sanguínea detectada em células
renais estimula a liberação de renina pelas células
justaglomerulares da arteríola renal aferente. A renina
catalisa, então, a conversão de angiotensinogênio
em angiotensina I. Esta, por sua vez, é convertida em
angiotensina II, a qual

Nesse contexto, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando os mecanismos e a variabilidade
genética de procariotos às suas respectivas
características.
COLUNA I
1.

Conjugação

2.

Transformação

3.

Transdução

COLUNA II
(   ) Fragmentos de DNA livres no meio são
incorporados por células vivas e se tornam parte
do genoma dessas células.
(   ) Uma fina projeção chamada pilus conecta o
citoplasma de duas células e uma delas (doadora)
transfere uma porção de seu DNA para a outra
(receptora).
(   ) Fragmentos de DNA bacteriano são inseridos
nos capsídeos de fagos em ciclo lítico, e esses
trechos são transferidos a outra bactéria, que os
incorpora, tornando-os parte do seu genoma.
Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2
B) 2 1 3
C) 2 3 1
D) 3 2 1
Questão 36
Sobre a ascaridíase, analise as afirmativas a seguir.
I.

A doença é caracterizada por manifestações
pulmonares, devido ao ciclo pulmonar da larva.

II.

Os ovos do parasita podem permanecer viáveis e
infectantes durante anos, caso encontrem-se em
ambiente favorável.

III. A transmissão acontece pela ingestão de ovos
presentes em água e alimentos contaminados
com fezes do hospedeiro intermediário do
parasita.
IV. O tratamento adequado impede não apenas a
transmissão, mas diminui também a possibilidade
de reinfecção.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.

A) estimula a síntese e a secreção de aldosterona,
que causa diminuição da reabsorção de sódio e
a consequente diminuição do volume de líquido
extracelular.
B) diminui a reabsorção de sódio, o que causa
aumento do volume de líquido extracelular e
normaliza a pressão sanguínea.
C) aumenta a sensação de sede, o que estimula a
ingestão de água e, posteriormente, normaliza a
pressão sanguínea.
D) causa vasodilatação das arteríolas, o que,
posteriormente, causa aumento e normalização
da pressão sanguínea.
Questão 38
De acordo com as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico, saneamento básico é um conjunto
de serviços, infraestruturas e instalações operacionais.
Analise os itens a seguir.
I.

Abastecimento de água potável.

II.

Esgotamento sanitário.

III. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
IV. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
V.

Controle de zoonoses.

VI. Controle epidemiológico
parasitoses.

de

infecções

e

Estão devidamente listados como serviços, infraestruturas
e instalações operacionais de saneamento básico os
itens
A) I, II, III e IV, apenas.
B) II, III, IV e VI, apenas.
C) I, II, V e VI, apenas.
D) III, IV, V e VI, apenas.
Questão 39
Em uma população composta de 10 000 indivíduos e em
equilíbrio de Hardy-Weinberg, foi calculada a frequência
de dois alelos (A e a) de um determinado locus gênico.
Considerando que a frequência do alelo “a” é igual a
0,45, qual é a quantidade de indivíduos heterozigotos
dessa população?

C) III e IV, apenas.

A) 450.

D) I, II, III e IV.

B) 2 025.
C) 3 025.
D) 4 950.
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Questão 40

Questão 42

“O processo de licenciamento ambiental possui três tipos
de licenças. A exigência de cada uma delas acontece em
uma etapa específica do licenciamento.”

Sendo a determinação do sexo em abelhas
cromossômica, os machos são haploides, enquanto as
fêmeas são diploides.

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_
arquivos/cart_sebrae.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2019.

Considerando o trecho anterior, relacione a COLUNA I
com a COLUNA II, associando as licenças às suas
respectivas funções.
COLUNA I

A) As fêmeas conseguem gerar, sozinhas,
indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino.
B) As fêmeas necessitam dos machos para gerar
indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino.
C) As fêmeas conseguem gerar, sozinhas, outras
fêmeas, mas necessitam dos machos para gerar
indivíduos do sexo masculino.

1.

Licença prévia (LP)

2.

Licença de instalação (LI)

3.

Licença de operação (LO)

D) As fêmeas necessitam dos machos para gerar
indivíduos do sexo feminino, mas conseguem,
sozinhas, gerar indivíduos do sexo masculino.

COLUNA II
(   ) Autoriza o início da construção do empreendimento
e a instalação dos equipamentos.
(   ) Autoriza o funcionamento do empreendimento.
(   ) Avalia a localização
empreendimento.

Nesse sentido, é correto afirmar:

e

a

concepção

do

Assinale a sequência correta.
A) 1 3 2

Questão 43
Considerando que o processo de replicação no DNA é
bastante complexo e demanda a participação de várias
enzimas, analise as afirmativas a seguir e relação
proposta sobre elas.
I.

B) 2 1 3
C) 2 3 1
D) 3 2 1
Questão 41
Considerando que a destruição dos ambientes naturais
é um dos fatores que tem levado muitas espécies à
extinção e que, com hábitats fragmentados, as espécies
ficam mais sujeitas aos efeitos de borda, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O efeito de borda é mais ameno quando há
um grande número de pequenos fragmentos
de hábitat preservados do que quando há um
pequeno número de grandes fragmentos, pois,
quanto maior o fragmento, maior é a borda.
(   ) Entre os efeitos causados pela fragmentação de
hábitats, estão a variação da temperatura, da
luminosidade e da umidade nas áreas de borda.
(   ) A criação de corredores ecológicos pode
intensificar as chances de sobrevivência de
espécies que consigam transitar entre os
fragmentos de hábitats conectados.
(   ) A fragmentação de hábitats impede a ocorrência
de especiação ao longo do tempo, já que as
espécies presentes nos fragmentos acabam se
extinguindo devido aos efeitos de borda.
Assinale a sequência correta.
A) F F V F
B) F V V F
C) V F F V
D) V V F V
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A replicação do DNA gera duas fitas: uma contínua
e outra descontínua, sendo a segunda composta
pelos chamados fragmentos de Okazaki,
PORQUE

II.

a DNA polimerase consegue adicionar novos
nucleotídeos apenas à extremidade 5’ da fita que
está sendo sintetizada.

Nesse contexto, é correto afirmar que
A) ambas as afirmativas são verdadeiras, e a
segunda é justificativa da primeira.
B) ambas as afirmativas são verdadeiras, e a
segunda não é justificativa da primeira.
C) apenas a primeira afirmativa é verdadeira,
enquanto a segunda é falsa.
D) apenas a segunda afirmativa é verdadeira,
enquanto a primeira é falsa.
Questão 44
Sobre o ciclo do nitrogênio, é correto afirmar:
A) O gás nitrogênio é o mais abundante da
atmosfera, o que favorece a sua utilização pela
maioria dos organismos vivos.
B) Os organismos nitrificadores são responsáveis
por transformar moléculas orgânicas que contêm
o elemento nitrogênio em moléculas inorgânicas.
C) O nitrogênio pode ser encontrado nos
organismos vivos em moléculas de proteínas,
em ácidos nucleicos e nos lipídios que formam
as membranas celulares.
D) A denitrificação consiste na retirada do nitrogênio
atmosférico do ar e sua posterior transformação
em nitritos e nitratos, que serão utilizados por
plantas e algas.

Questão 45

Questão 48

O mecanismo de especiação parapátrica acontece
quando surge isolamento reprodutivo em populações
vizinhas sem que haja uma barreira geográfica, mas,
sim, uma diferença entre as condições físicas em que
cada população vive.

Tendo em vista as principais classes de hormônios
vegetais, relacione a COLUNA I com a COLUNA II,
associando as classes de hormônios vegetais às suas
respectivas ações no corpo das plantas vasculares.

Para que a especiação
é necessário que o(a)

parapátrica

aconteça,

COLUNA I
1.

Auxinas

2.

Giberelinas

A) fluxo gênico seja mais intenso do que a seleção
natural em cada hábitat.

3.

Ácido abscísico

B) seleção natural seja mais intensa do que o fluxo
gênico em cada hábitat.

4.

Citocininas

5.

Etileno

C) seleção natural e o fluxo gênico sejam igualmente
intensos.
D) fluxo gênico e a seleção natural sejam igualmente
reduzidos.
Questão 46
Sobre a doença de Chagas, são feitas as seguintes
afirmativas.
I.

II.

A transmissão da doença pode acontecer de
forma oral, por meio da ingestão de alimentos
contaminados com Trypanosoma cruzi.
A transmissão vertical, ou seja, de mães
infectadas para seus bebês, pode acontecer
durante o parto, porque a placenta impede a
contaminação durante a gestação.

III. A transmissão acidental por meio de contato
com fezes de triatomínios e / ou sangue de
doentes pode acontecer, desde que esse contato
aconteça em pele lesada ou em mucosas.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.

COLUNA II
(   ) Regulação do crescimento de frutos.
(   ) Controle do fototropismo em sistemas caulinares.
(   ) Estimulação do crescimento de gemas laterais.
(   ) Promoção da senescência.
(   ) Inibição da germinação das sementes.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 4 3 5
B) 2 1 4 5 3
C) 2 4 5 3 1
D) 5 4 1 2 3
Questão 49
Uma forma de representar a quantidade de biomassa
disponível para o nível trófico seguinte é a chamada
pirâmide de biomassa. Normalmente, os produtores
possuem maior quantidade de biomassa para conseguir
manter os consumidores primários (figura 1). Entretanto,
em alguns casos, pode-se construir uma pirâmide de
biomassa invertida, na qual os produtores possuem
menor quantidade de biomassa do que os consumidores
primários (figura 2).
FIGURA 1

FIGURA 2

D) I, II e III.
Questão 47
A calcitonina e o paratormônio são dois hormônios que
apresentam função antagônica em relação à regulação
da quantidade de cálcio circulante.
Assinale a alternativa em que a ação estimulada está
corretamente associada ao hormônio.
A) Calcitonina: depósito do cálcio circulante nos
ossos.
B) Calcitonina: promove a ativação da vitamina D.
C) Paratormônio: redução da absorção de cálcio no
trato digestivo.
D) Paratormônio: estimula a liberação de cálcio
pela urina.

Pirâmides de biomassa invertidas, como na figura 2, são
possíveis quando o(a)
A) tamanho dos indivíduos produtores é muito menor
se comparado ao tamanho dos consumidores
primários, tornando a pirâmide mais estreita na
base.
B) quantidade de produtores é muito menor se
comparada à quantidade de consumidores
primários, já que os primeiros possuem tamanhos
reduzidos em relação aos segundos.
C) taxa de reprodução dos produtores é muito
elevada, o que garante a rápida reposição
da biomassa perdida pela alimentação dos
consumidores primários.
D) metabolismo basal dos produtores é muito
acelerado, impedindo o acúmulo de grande
quantidade de biomassa nos consumidores
primários.
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Questão 50
A fibrose cística é uma doença de causa genética,
recessiva, que pode trazer várias complicações
respiratórias para os seus portadores.
Considere que um casal é composto por um homem e
uma mulher normais, e ambos são filhos de pessoas
com fibrose cística.
Sabendo-se que esse homem e essa mulher têm uma
filha normal, qual é a probabilidade de ela ser portadora
do gene que causa a fibrose cística?
A) 1/6.
B) 1/4.
C) 2/3.
D) 3/4.
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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

Conservador – restaurador
Código: 408

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

Questão 34
Com relação às tintas e aos vernizes utilizados em
pinturas e esculturas, assinale a alternativa incorreta.

conservador – restaurador
Questão 31
Segundo Max Dvořák, são origens das ameaças ao
patrimônio artístico, exceto:
A) A busca descabida de embelezamento e
renovação.
B) A falta de legislação eficiente de acautelamento.
C) A cobiça e a fraude.
D) As ideias equivocadas a respeito do progresso e
das demandas do presente.
Questão 32
Considerando que, segundo a estrutura de preservação
proposta pelo Instituto de Conservação Canadense
(CCI), existem três condições que atuam na degradação
dos objetos (agente, perigo e risco), assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Um terremoto que lança objetos no chão ou
um curador que carrega inúmeros objetos
simultaneamente durante a preparação de uma
exposição oferecem basicamente o mesmo risco
a um objeto cerâmico.
(   ) Considerando o risco de amarelecimento do
papel, pode-se afirmar que um dos possíveis
agentes de degradação será a proximidade do
objeto às lâmpadas da vitrine.
(   ) A lista de riscos e perigos existentes é muito
extensa, enquanto a lista de agentes limita-se a
nove itens.
Assinale a sequência correta.
A) F V F
B) V F F
C) F V V
D) V F V

A) Tintas acrílicas ou vinílicas são formadas por
polímeros flexíveis que tendem a acompanhar
a movimentação do suporte, estando menos
sujeitas à formação de “craquelês”.
B) Os óleos usados em artes são os “secativos”
ou “polimerizáveis”, pois mudam da fase
líquida para sólida, e a demora no processo de
secagem permite o retoque das pinturas por
tempo prolongado.
C) A goma arábica é utilizada na aquarela e no
guache devido à formação de filme translúcido
comum a essas técnicas de pintura. O uso dessa
goma é recorrente, por apresentar insolubilidade
em água.
D) O brilho ou o fosco de um filme de tinta ou verniz
depende da regularidade de sua superfície.
Assim, o verniz terpênico apresenta maior brilho
que os vernizes acrílicos ou vinílicos por se
conformar pouco com a superfície da tinta.
Questão 35
Considerando a identificação das técnicas utilizadas na
escultura em madeira, é incorreto afirmar:
A) Olhos de vidro maciço são visualizados
totalmente brancos em radiografias, enquanto
nos olhos ocos observa-se apenas o contorno
mais acentuado.
B) Imagens de roca são esculturas de talha inteira
concebidas para usar vestes naturais e que
possuem definições anatômicas de todas as
partes do corpo.
C) Na técnica do esgrafiado, a superfície da folha
de ouro é pintada e, em fase de secagem,
removem-se partes da tinta, deixando aparecer
o douramento por baixo.
D) Identifica-se, em obras devocionais, a utilização
de rendas de bilro tradicionais, feitas com fios
de linho, coladas nas extremidades de túnicas,
véus e mantos.

Questão 33
Considerando a nomenclatura das partes do livro,
assinale a alternativa que apresenta o procedimento não
aplicável para higienização de livros e documentos.
A) Uso de aspirador de pó para higienização dos
cortes do livro.
B) Limpeza do miolo do livro com pó de borracha e
boneca (espécie de chumaço feito com algodão
e gaze).
C) Higienização da encadernação com trincha,
aspirador ou flanela macia, conforme o estado
de conservação.
D) Retirada de agentes agressores, como clips
e grampos presentes no papel, com uso de
espátula de metal.
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Questão 36
Segundo o conservador Stefan Michalski, o plano para
gestão de riscos deve seguir cinco fases subsequentes,
que são:
A) Evitar, detectar, estabilizar, restaurar e monitorar.
B) Identificar, prevenir,
estabilizar.

detectar,

monitorar

e

C) Evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar.
D) Identificar, restaurar, responder, bloquear e
evitar.

Questão 37

Questão 39

A escolha do material utilizado como suporte para
confecção de esculturas em madeira interfere
diretamente em sua conservação.

Com relação às recomendações para acondicionamento
de livros e documentos, é correto afirmar:

Com relação aos danos intrínsecos aos materiais,
é correto afirmar:
A) Esculturas de grandes dimensões costumam ser
ocadas e vedadas com uma tampa no verso,
para evitar rachaduras características de troncos
grandes e espessos.
B) O uso da tábua extraída do sentido longitudinal,
tangencial ao crescimento da árvore, evita o
empenamento, que varia conforme o sentido do
corte.
C) A madeira, por ser um material higroscópico,
não apresenta ponto de equilíbrio ou de
saturação, o que torna sua movimentação
ilimitada com as variações de UR.
D) O cerne da madeira é a parte mais rica em
nutrientes e deve ser evitado por ser altamente
suscetível ao ataque biológico.
Questão 38
Leia os trechos a seguir.
“A restauração preventiva é também mais imperativa,
se não mais necessária, do que aquela de extrema
urgência, porque é voltada, de fato, a impedir esta
última, que dificilmente poderá ser realizada com uma
salvatagem completa da obra de arte.”
BRANDI, Cesare. Teoria da restauração.
Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p. 102.

“O princípio vigente nos tempos modernos [...] é o de
descurar dos edifícios primeiro, e restaurá-los depois.
Cuide bem dos seus monumentos e não precisará
restaurá-los.”
RUSKIN, John. A lâmpada da memória.
Cotia: Ateliê Editorial, 2008, p. 81-82.

Com base nas teorias desses autores e nos demais
teóricos da conservação e restauração, pode-se afirmar:

A) Documentos avulsos devem ser acondicionados
em caixas-arquivo comuns, deixando espaços
vazios, uma vez que a superlotação pode
provocar danos no momento do manuseio.
B) Envelopes acondicionados em caixas-arquivo
devem ser colocados com a lombada para cima,
visando à proteção dos documentos no lado
oposto.
C) Os envelopes de acondicionamento devem
ser preenchidos à caneta, a fim de evitar
dissociações por perda de informações.
D) As prateleiras das estantes não podem ficar
demasiadamente compactadas, e os livros
devem ficar afastados cerca de 5 cm do fundo
da estante.
Questão 40
Força física, fatores humanos (intencionais ou não
intencionais), fogo, água ou pragas são agentes de
degradação que devem ser evitados de maneiras
específicas para cada contexto. A iluminação, a poluição,
a temperatura incorreta e a umidade incorreta são
agentes relacionados ao meio ambiente do museu, cujas
medidas para gestão de riscos podem ser abordadas de
forma integrada.
Com relação a esses quatro agentes, analise as
seguintes afirmativas.
I.

Todos podem ser medidos de forma precisa por
instrumentos científicos.

II.

Estão associados à engenharia e à arquitetura do
edifício.

III. Com exceção da iluminação, todos chegam ao
objeto por deslocação do ar.
IV. Com exceção da temperatura incorreta, todos
podem ser bloqueados por materiais finos,
baratos ou delicados.
Com relação a essas afirmativas, assinale a alternativa
incorreta.

A) Brandi comparava a obra de arte ao corpo
humano. Seria melhor não precisar de auxílios
cirúrgicos, mas nem todos prefeririam ver o
parente morrer a vê-lo ter que usar uma perna
de pau.

A) Todas estão corretas e, como implicação,
o monitoramento e o bloqueio desses agentes
deve ser priorizado em relação à perspectiva de
riscos comuns, como manipulação incorreta ou
sujidades.

B) Ruskin pregava o antirrestauro e considerava
a preservação uma questão de conveniência a
cargo do proprietário do bem.

B) A afirmativa I está correta e, embora a medição
de poluentes seja mais complexa, recomenda-se
que os museus possuam equipamentos como
fotômetros e dataloggers para coleta dos dados
ambientais.

C) Brandi e Ruskin concordavam que as ações de
conservação preventiva evitam a restauração,
uma vez que esta é “um mal necessário”.
D) Ruskin considerava que, uma vez que os
monumentos pertencem às gerações futuras,
não há jamais qualquer motivo válido para sua
destruição.

C) Todas as afirmativas estão corretas e, como
implicação de II e III, a conservação preventiva
demanda a cooperação dos projetistas de edifício,
exposição e sistemas de armazenamento.
D) A afirmativa IV está correta e, como implicação,
as estratégias de bloqueio desses agentes
são consideradas básicas e eficientes, pois
muitos danos são evitados com utilização de
embalagens opacas, limpas e inertes.  
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Questão 41

Questão 43

Considerando as normas mínimas de conduta
estabelecidas pelo Código de Ética do Conselho
Internacional de Museus, é incorreto afirmar:

Considerando os métodos analíticos instrumentais mais
utilizados nos exames de identificação de materiais, os
quais precedem a restauração, relacione a COLUNA II
com a COLUNA I, associando cada método analítico à
sua respectiva função.

A) A política de acervos deve definir os métodos
a serem adotados para o descarte definitivo
de um objeto, quer seja por meio de doação,
transferência, troca, venda, repatriação ou por
destruição.
B) A documentação constitui um subitem de
proteção dos acervos e indica, por exemplo,
a utilização de sistemas que permitam o acesso
aos dados por profissionais do museu e outros
usuários autorizados.
C) A manutenção de ambientes adequados para
proteção deve incidir sobre os acervos em
reserva e em exposição, sendo suspensa
apenas para o acervo em trânsito.
D) Visando a segurança dos acervos, alguns
dados confidenciais não devem ser colocados à
disposição do público.
Questão 42
Considerando as reações de deterioração do papel e as
ações de conservação / restauração cabíveis, avalie as
seguintes afirmativas.
I.

II.

A água é um agente de degradação do papel,
por exemplo, por permitir reações ácido e base
que provocam quebras nas cadeias poliméricas
de celulose. Um erro comum nos processos de
secagem do papel é o uso excessivo de calor,
tornando o papel mais rígido e, portanto, mais
quebradiço.
A aplicação de hidróxido de cálcio para
desacidificação do papel é recomendada, porém,
após reagir com as espécies ácidas, essa solução
não é capaz de neutralizar novos ácidos sem
hidrolisar o papel.

Assinale a alternativa correta.
A) A afirmativa II é verdadeira; no entanto,
o problema do hidróxido de cálcio consiste
em reagir com a celulose após neutralizar as
espécies ácidas, uma vez que o papel também
sofre deteriorações em meios básicos.
B) A afirmativa I é falsa, porque o erro de
restauração mencionado se refere à reação de
desidroxilação, que não pode ser iniciada pelo
calor.
C) A afirmativa II é falsa, porque o hidróxido de
cálcio é capaz de neutralizar novos ácidos sem
hidrolisar o papel.  
D) A afirmativa I é verdadeira, porque o calor
excessivo, aplicado nos processos de secagem,
pode causar hidrólise ácida no papel.

COLUNA I
1.

Fluorescência de raios X

2.

Microscopia de luz polarizada

3.

Microscópio

4.

Espectroscopia Raman

COLUNA II
(   ) Analisar a vibração dos átomos quando recebem
radiação de infravermelho para detectar variações
na polarizabilidade das ligações.
(   ) Utilizar luz visível para analisar os materiais por
suas características de forma, cor, tamanhos,
comportamento, etc.
(   ) Identificar camadas de vernizes e óleos em
cortes estratigráficos, a partir do fenômeno
de fluorescência, quando utilizada fonte de
ultravioleta.
(   ) Analisar a energia emitida quando elétrons são
arrancados de camadas internas do átomo,
provocando transições eletrônicas.
Assinale a sequência correta.
A) 4 2 3 1
B) 2 3 1 4
C) 3 4 2 1
D) 1 3 4 2
Questão 44
Sobre as cartas patrimoniais, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
( ) A Carta de Burra (1980), após apresentar a
definição dos termos utilizados no documento,
apresenta recomendações para as ações
de conservação, preservação, restauração e
reconstrução.
( ) As Normas de Quito (1956), elaboradas pela
Conferência Geral da UNESCO, apresentam
recomendações internacionais a serem aplicadas
para autorização de pesquisas e proteção do
patrimônio arqueológico.
( ) No Compromisso de Salvador (1971), assinado
por governadores, prefeitos e representantes
do MEC e do IPHAN, recomenda-se a criação
do Ministério da Cultura e de Secretarias ou
Fundações de Cultura no âmbito estadual.
Assinale a sequência correta.
A) V F V
B) F V F
C) V F F
D) F V V
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Questão 45

Questão 47

Considerando que a organização de reservas técnicas
em museus pressupõe o estabelecimento de normas
específicas de uso, seleção criteriosa de mobiliário
e embalagens bem como sistemas adequados de
mapeamento e organização, é correto afirmar:

Analise as afirmativas a seguir, relativas à documentação
de acervos por imagem.
I.

A fotografia não é somente uma forma de
documentação visual; ela auxilia na pesquisa,
na educação e nas avaliações do estado
de conservação. Segundo o sistema de
documentação Object ID, a fotografia também é
de vital importância na identificação e recuperação
de objetos roubados. Para isso, recomenda-se,
além de perspectivas globais, fotos de marcas,
inscrições, danos ou intervenções de restauração.

II.

Toda imagem digital deve ser transferida para
o disco rígido do computador, e devem ser
realizadas cópias em meio externo, armazenado
fora do museu. As fotografias devem estar
identificadas com o número de inventário do objeto
para facilitar sua localização. Recomenda-se,
ainda, manter a fotografia em maior resolução,
salva como TIFF, e deixar versões reduzidas, em
JPEG, para usos de referência.

A) As reservas técnicas são locais destinados para
gestão do acervo fora de exposição e devem
ser utilizadas para triagem, avaliação do estado
de conservação, pesquisa, documentação e
armazenagem do acervo.
B) O local deve ter luminosidade baixa, temperatura
em média de 21 ºC e umidade relativa em
torno de 50%, controladas por sistema de ar
condicionado.
C) O local deve possuir proteção contra incêndio e
não estar localizado no térreo, a fim de evitar o
risco de enchentes, roubo ou vandalismo.
D) Objetos pequenos e estáveis devem ser
embrulhados, ensacados ou encaixotados antes
de serem colocados em armazenamento, como
camada de proteção entre o objeto e o meio
ambiente.
Questão 46
Pela circular nº 117, de 6 de abril de 1972, o Ministério da
Instrução Pública da Itália divulgou um documento sobre
critérios de restauração, que ficou conhecido como Carta
de Restauração ou Carta do Restauro. Apesar de não
possuir força de lei, esse documento serviu, e ainda
serve, de referência para tomadas de decisão na área.
Com relação às recomendações presentes na Carta de
Restauração, é correto afirmar:
A) Após a higienização das pinturas, deve-se
recorrer às análises preliminares para orientar as
intervenções de fixação, remoção de repinturas,
reentelamento ou recomposição de fragmentos.
B) Para a madeira infestada por insetos xilófagos,
deve-se priorizar o tratamento com gases
adequados e evitar que a madeira seja embebida
em líquidos, mesmo na ausência de partes
pintadas.
C) A limpeza de pinturas e esculturas deve atingir
a película da cor, removendo todas as sujidades
que impedem a leitura da unidade potencial da
obra.

III. Para
fotografar
objetos
bidimensionais,
a lente da máquina deve estar paralela ao
objeto e posicionada no mesmo nível. Objetos
tridimensionais requerem fundo com superfície
lisa que contraste com o objeto, sem interferir
nele. Em alguns casos, recomenda-se uso de
iluminação especial, posicionando as luzes de
maneiras que mostrem melhor a forma, a textura
e os contornos do objeto.
Nesse contexto, pode-se afirmar que
A) I está incorreta, pois a iluminação para fotografia
danifica os objetos, e a circulação das imagens
fomenta o tráfico ilícito, sendo, portanto, reduzida
ao mínimo, segundo recomendações do sistema
Object ID.
B) II está correta, pois existem recomendações
para armazenagem de arquivos “fora do museu”.
C) III está incorreta, uma vez que o fundo das
fotografias para documentação deve ser sempre
preto ou branco.
D) I, II e III estão corretas, pois todas as
recomendações são verdadeiras e, além do
posicionamento mencionado em III, a imagem
deve preencher o máximo possível da objetiva.

D) Recomenda-se a alteração das condições
acessórias ou ambientais em que a obra de arte
chegou até os nossos tempos, a fim de eliminar
os agentes de degradação após o restauro e
promover, se necessário, a remoção da obra de
seu local originário.
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Questão 48

Questão 50

“O manuseio abrange todas as ações de tocar no
documento, sejam elas durante a higienização pelos
funcionários da instituição, na remoção das estantes ou
arquivos para uso do pesquisador, nas foto-reproduções,
na pesquisa pelo usuário etc.”

As Diretrizes Internacionais de Informação sobre Objetos
de Museus: Categorias de Informação do CIDOC-ICOM
apresentam um glossário dos termos utilizados na
publicação.

CASSARES, Norma Cianflone. Como fazer conservação
preventiva em arquivos e bibliotecas. São Paulo: Arquivo do
Estado e Imprensa Oficial, 2000, p. 22.

Sendo o manuseio inadequado responsável
inúmeros danos nos acervos é incorreto afirmar:

por

A) Materiais arquivísticos devem ser manuseados
cuidadosamente, pois têm os seus suportes
geralmente quebradiços, frágeis, distorcidos ou
fragmentados. Isso se deve principalmente ao
alto índice de acidez resultante do uso de papéis
de baixa qualidade.
B) Muitas das deformações que afetam os papéis
são provocadas devido a manuseios inadequados
dos usuários, como as dobras feitas nos cantos
superiores de livros e documentos para marcar a
página de leitura.
C) Com frequência, os cupins já estão instalados
em todo o prédio quando atacam o acervo. Esses
insetos se instalam em ambientes com índices
de temperatura e umidade relativa elevados,
além de falta de higiene, causados pelo excesso
de manuseio dos documentos.
D) Entre as medidas a serem adotadas para manter
os acervos sob controle de infestação de fungos,
consta instruir os usuários e os funcionários com
relação ao manuseio dos documentos e regras
de higiene do local.

Com base nesses conceitos, foi feita a descrição das
Categorias de Informação, indicadas para a realização
de registros dos objetos em coleções museológicas.
A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando o termo ao conceito utilizado
pelo CIDOC.
COLUNA I
1.

Aquisição

2.

Incorporação

3.

Catalogação

4.

Documentação

COLUNA II
(   ) Compilação e manutenção de informações
importantes por meio da descrição sistemática
dos objetos da coleção.
(   ) Trata-se da transferência de propriedade
(titularidade) de um objeto para a organização.
(   ) Registros da história anterior e subsequente de
todos os objetos do acervo. Inclui processos
administrativos, relatórios, imagens e pesquisas.
(   ) Ato formal de inclusão de um objeto na coleção
de um museu.
Assinale a sequência correta.

Questão 49

A) 2 1 3 4

Ao elaborar projetos de conservação / restauração,
laudos ou pareceres, deve-se considerar diversas
diretrizes que irão se aplicar em todas as coleções do
museu.

B) 3 1 4 2

Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta
um conceito global válido.
A) A preservação do acervo começa na avaliação
dos riscos, passa pelo planejamento de soluções
adequadas, momento em que se incorporam
novos conhecimentos e técnicas, e se encerra
na implantação das melhorias.
B) Toda obra que passará por intervenções
de conservação / restauração demanda o
preenchimento de uma ficha técnica, que poderá
conter gráficos e esquemas que sintetizem as
condições da obra.
C) Gerir os riscos significa reduzir as possibilidades
de perda. Para os acervos, não devem ser
considerados apenas os riscos acidentais ou
catastróficos, mas também os danos graduais
e cumulativos causados por agentes de
degradação em uma escala de tempo referencial
de 100 anos.
D) A elaboração de uma política de segurança
em museus deve englobar não somente a
segurança do acervo, mas também a segurança
da área externa, do prédio e de todas pessoas
que circulam pela instituição.
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C) 4 2 3 1
D) 3 2 4 1

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

contador
Código: 409

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.

4

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

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

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

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

II.

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

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

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

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

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

II.

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

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

Questão 11
Analise a tirinha a seguir.

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

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

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

Questão 15

Analise o trecho a seguir.

Analise a tirinha a seguir.

“Oh, pedaço de mim

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

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

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

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

Leia a tirinha a seguir.

legislação
Questão 16

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

Quanto ao que afirma a tirinha, assinale com V as
afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O paradoxo reside no fato de que locuções
adverbiais femininas, como “às vezes”, recebem
crase em todas as incidências, o que consiste
num contraste entre as ideias expressas em “às
vezes” e “sempre”.
(   ) O personagem Camilo identifica um paradoxo
devido ao fato de que a instrução dada pela
garota está errada: há casos específicos em que
a locução adverbial “às vezes” não recebe crase.
(   ) Se “às vezes” for grafado sem crase, a depender
da frase, pode haver mudança de sentido. É a
isso que o personagem Camilo se refere quando
afirma haver um “paradoxo” na fala da colega.
Assinale a sequência correta.

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.

9

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.

11

Conhecimentos específicos

Questão 33
Com relação ao Balanço Orçamentário, assinale a
alternativa correta.

contador
Questão 31
Na Seção II da Lei Complementar nº 101, de 2000,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
estão descritos os limites de gastos com pessoal dos
entes da Federação.
Com relação a esses limites, assinale a alternativa
incorreta.
A) A despesa total com pessoal em um município,
em cada período de apuração, não poderá
exceder 60% da receita corrente líquida.
B) A apuração da despesa total com pessoal é
feita somando-se a despesa realizada no mês
em referência com as dos onze imediatamente
anteriores.
C) Na esfera municipal, o limite da despesa total
com pessoal é de 54% para o Poder Executivo e
de 6% para o Poder Legislativo.
D) As despesas referentes a incentivos à demissão
voluntária são computadas na verificação do
atendimento dos limites para gasto com pessoal,
definidos pela LRF.
Questão 32
De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 101,
de 2000, o Anexo de Riscos Fiscais deverá integrar o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias de cada ente
da Federação que orientará a elaboração do projeto de
lei orçamentária anual.
Sobre o Anexo de Riscos Fiscais, considere estas
afirmativas.
I.

II.

O Anexo de Riscos Fiscais conterá a avaliação
dos passivos contingentes e outros riscos
capazes de afetar as contas públicas, informando
as providências a serem tomadas, caso se
concretizem.

B) Entre os itens demonstrados no Balanço
Orçamentário, estão as receitas detalhadas por
fonte e destinação de recursos.
C) O déficit apresentado no Balanço Orçamentário
refere-se à diferença negativa entre a previsão
das receitas e a fixação das despesas.
D) A reestimativa decorrente da criação de
novas naturezas de receita não previstas na
Lei Orçamentária Anual não deve compor a
atualização da previsão de receita no Balanço
Orçamentário.
Questão 34
De acordo com o que dispõe a Norma Brasileira de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP
07 – Ativo imobilizado –, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A NBC TSP 07 exige que a entidade reconheça
o patrimônio cultural que, de outra forma,
se enquadraria na definição e nos critérios de
reconhecimento de ativo imobilizado.
(   ) Quando o ativo é adquirido por meio de transação
com contraprestação, seu custo deve ser
mensurado pelo valor justo na data da aquisição.
(   ) O custo de item do ativo imobilizado compreende,
entre outros aspectos, a estimativa inicial dos
custos de desmontagem e remoção do item e de
restauração do local no qual está localizado.
(   ) Após o reconhecimento do ativo imobilizado,
a entidade deve escolher entre o modelo do custo
ou o modelo da reavaliação como sua política
contábil de mensuração desse ativo.
Assinale a sequência correta.

No conceito de riscos ficais, riscos repetitivos
continuam a ser assim definidos, devendo ser
tratados no âmbito do planejamento.

A) V V F F

III. Contingências passivas são a possibilidade da
ocorrência de eventos que venham a impactar
negativamente as contas públicas.

C) F F V V

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) I, II e III.
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A) Na coluna das despesas empenhadas do
Balanço Orçamentário, são demonstrados os
valores das despesas empenhadas no exercício,
inclusive as despesas em liquidação, liquidadas
ou pagas.

B) F V F V
D) V F V F

Questão 35

Questão 37

De acordo com Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público, o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP) permite o registro contábil dos atos e
fatos praticados pela entidade de maneira padronizada
e sistematizada.

De acordo com a NBC TSP 07 – Ativo imobilizado, após
o reconhecimento, o item do ativo imobilizado deve ser
apresentado pelo custo menos qualquer depreciação e
perda por redução ao valor recuperável.

Com relação ao registro contábil, considere estas
afirmativas.

Com relação a essa depreciação, assinale a alternativa
incorreta.

I.

Não é permitido um lançamento na conta Clientes
(classe 1) em contrapartida à conta Receita
Realizada (classe 6).

A) A depreciação do ativo se inicia quando este
está disponível para uso, ou seja, quando está
no local e em condição de funcionamento,
na forma pretendida pela administração.

II.

Nos lançamentos de natureza patrimonial, há
apenas o débito e o crédito em contas das classes
1, 2, 3 e 4.

B) Se o método de depreciação aplicado ao ativo
for alterado, tal mudança deve ser registrada
como mudança na política contábil.

III. Em contas das classes 5, 6, 7 e 8, depois
do lançamento inicial, todos os lançamentos
posteriores serão realizados nas classes pares,
ou seja, 6 e 8.

C) O valor residual e a vida útil do ativo devem ser
revisados pelo menos ao final de cada exercício.

Nesse contexto, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I, II e III.
C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
Questão 36
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público NBC TSP Estrutura Conceitual,
as características qualitativas da informação incluídas
nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral da Entidade
do Setor Público são atributos que tornam a informação
útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos
objetivos da informação contábil.
Com relação a essas características, assinale a
alternativa correta.
A) A representação compreensível da informação
contábil é alcançada quando a representação
do fenômeno é completa, neutra e livre de erro
material.
B) Verificabilidade é a qualidade da informação que
possibilita aos usuários identificar semelhanças
e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos.
C) A informação contábil pode ser capaz de
influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo
se alguns usuários decidirem não a considerar
ou já estiverem cientes dela.
D) Compreensibilidade significa ter informação
disponível para os usuários antes que ela perca a
sua capacidade de ser útil para fins de prestação
de contas.

D) O método de depreciação deve refletir o padrão
esperado no qual os benefícios econômicos
futuros ou o potencial de serviços do ativo são
consumidos pela entidade.
Questão 38
O conjunto de informações que constitui a natureza de
despesa orçamentária forma um código estruturado que
agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade
de aplicação e o elemento. A esse respeito, relacione a
COLUNA II com a COLUNA I, associando o elemento à
despesa a que se refere.
COLUNA I
1.

Elemento 39 – Outros serviços de terceiros –
pessoa jurídica

2.

Elemento 35 – Serviços de consultoria

3.

Elemento 37 – Locações de mão de obra

COLUNA II
(   ) Despesas orçamentárias decorrentes de contratos
com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras
de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou
auditorias financeiras ou jurídicas.
(   ) Despesas orçamentárias com prestação de
serviços por pessoas jurídicas para órgãos
públicos, tais como limpeza e higiene, nos casos
em que o contrato especifique o quantitativo físico
do pessoal a ser utilizado.
(   ) Despesas
orçamentárias
decorrentes
da
prestação de serviços por pessoas jurídicas
para órgãos públicos, exceto as relativas
aos Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação – TIC.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 3 2 1
C) 2 3 1
D) 2 1 3
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Questão 39

Questão 41

Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público NBC T 16.11, o Subsistema de
Informação de Custos do Setor Público (SICSP) registra,
processa e evidencia os custos de bens e serviços
e outros objetos de custos, produzidos e oferecidos à
sociedade pela entidade pública.

Analise seguintes as afirmativas sobre os elementos das
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.
I.

Ativo é um recurso controlado no presente
pela entidade como resultado de evento
passado, sendo que alguns recursos incluem os
direitos da entidade a uma série de benefícios,
inclusive, por exemplo, o de favorecer-se da
valorização do recurso.

II.

Uma característica essencial para a existência
de um passivo é que a entidade tenha uma
obrigação presente. Essa obrigação presente
não pode ocorrer se não for por força de lei,
ou seja, a obrigação deve ser legalmente
vinculada.

Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.
A) A evidenciação dos objetos de custos pode ser
efetuada sob a ótica institucional, funcional e
programática, com atuação interdependente dos
órgãos centrais de planejamento, orçamento,
contabilidade e finanças.
B) Sistema de acumulação corresponde à forma
como os custos são acumulados e apropriados
aos bens e serviços e outros objetos de custos
e está relacionado ao fluxo físico e real da
produção.
C) Método de custeio está associado ao modelo
de mensuração, e, desse modo, podem ser
custeados os diversos agentes de acumulação
de acordo com diferentes unidades de medida,
dependendo das necessidades dos tomadores
de decisões.
D) Custo estimado é o custo projetado para subsidiar
o processo de elaboração dos orçamentos da
entidade para determinado período e pode
se basear em simples estimativa ou utilizar a
ferramenta do custo-padrão.
Questão 40
Sobre os demonstrativos fiscais, assinale a alternativa
correta.
A) O Anexo de Riscos Fiscais objetiva dar
transparência à gestão fiscal do titular do Poder
/ órgão realizada no período, principalmente por
meio da verificação do cumprimento dos limites.
B) O Relatório de Gestão Fiscal tem o objetivo de
dar transparência sobre os possíveis eventos
com potencial para afetar o equilíbrio fiscal do
ente da Federação, descrevendo as providências
a serem tomadas caso se concretizem.
C) O
Relatório
Resumido
da
Execução
Orçamentária (RREO) deverá ser publicado
pelo Poder Executivo até 60 dias após
o encerramento de cada trimestre, consolidando
as informações da execução orçamentáriofinanceira dos demais poderes e órgãos de
cada ente da federação.
D) O Anexo de Metas Fiscais possui como finalidade
demonstrar como será a condução da política
fiscal para os próximos exercícios e avaliará o
desempenho fiscal dos exercícios anteriores.
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III. No patrimônio líquido, deve ser evidenciado o
resultado do período segregado dos resultados
acumulados de períodos anteriores. O resultado
patrimonial do período é a diferença entre as
variações patrimoniais qualitativas e quantitativas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I e II, apenas.
B) I, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, apenas.
Questão 42
Os municípios devem prestar contas ao Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE–MG).
A finalidade desse procedimento é verificar a
regularidade da gestão dos recursos públicos por parte
dos munícipios.
Nesse sentido e tendo em vista essa prestação de
contas, assinale a alternativa incorreta.
A) O prefeito municipal enviará informações
pertinentes ao Plano Plurianual – PPA, à Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei
Orçamentária Anual – LOA.
B) As informações mensais referentes à execução
orçamentária, financeira e operacional serão
enviadas ao TCE-MG até o último dia do mês
subsequente ao mês de referência.
C) As demonstrações contábeis aplicadas ao setor
público, encerradas em 31 de dezembro, serão
enviadas ao TCE-MG até o dia 30 de abril do
exercício financeiro subsequente.
D) O envio ou o reenvio de informações fora do
prazo referentes ao mesmo exercício financeiro,
por mais de duas vezes, implicará o registro
do órgão ou da entidade na matriz de risco
do TCE-MG.

Questão 43
A classificação da receita orçamentária é
utilização obrigatória para todos os entes
Federação.

Questão 45
de
da

Sobre os princípios orçamentários, assinale a alternativa
incorreta.

Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre a
classificação da receita orçamentária.

A) O princípio da legalidade discorre sobre a não
inserção de matéria estranha à previsão da
receita e à fixação da despesa.

A) A Origem é o detalhamento das categorias
econômicas “Receitas Correntes” e “Receitas de
Capital”, buscando identificar a procedência das
receitas no momento em que ingressam nos
cofres públicos.
B) As receitas orçamentárias são classificadas
segundo os critérios de Natureza; Fonte /
Destinação de Recursos e Indicador de
Resultado Orçamentário.
C) O Tipo é o nível de classificação vinculado à
Origem que permite qualificar com maior detalhe
o fato gerador das receitas.
D) Quanto às receitas exclusivas de estados, Distrito
Federal e municípios, estas serão identificadas
pelo quarto dígito da codificação, que utilizará o
número “7”.
Questão 44
A autorização legislativa para a realização da
despesa constitui crédito orçamentário, que poderá
ser inicial ou adicional.
Com relação aos créditos adicionais, considere estas
afirmativas.
I.

O crédito adicional suplementar incorpora-se
ao orçamento, adicionando-se à dotação
orçamentária que deva reforçar.

II.

Os créditos suplementares e especiais serão
abertos por decreto do Poder Executivo,
necessitando da existência de recursos
disponíveis e precedidos de exposição justificada.

III. A reserva de contingência destinada ao
atendimento de passivos contingentes e outros
riscos, bem como eventos fiscais imprevistos,
não poderá ser utilizada para abertura de créditos
adicionais.
Nesse contexto, está(ão) incorreta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.

B) Pelo princípio da universalidade, o orçamento
deve conter todas as receitas e despesas
referentes aos Poderes que integram a esfera do
governo (União, estados e municípios).
C) O princípio da anualidade determina que o
orçamento público deve se referir a um período
limitado de tempo, em geral, um ano ou o
chamado exercício financeiro.
D) O princípio da totalidade determina existência
de orçamento único para cada um dos entes
federados – União, estados, Distrito Federal e
municípios.
Questão 46
De acordo com a Constituição de 1988, o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual devem ser estabelecidos por leis de
iniciativa do Poder Executivo.
Com relação a essas peças orçamentária, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A lei que instituir a Lei de Diretrizes Orçamentárias
estabelecerá,
de
forma
regionalizada,
as diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
(   ) O Plano Plurianual deve ser encaminhado do
Executivo ao Legislativo até 4 meses antes do
encerramento do primeiro exercício, ou seja,
até 31 de agosto. A devolução ao Executivo
deve ser feita até o encerramento do segundo
período da sessão legislativa (22 de dezembro)
do exercício em que foi encaminhado.
(   ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros
aspectos, compreenderá as metas e prioridades
da administração pública, incluindo as despesas
de capital para o exercício financeiro subsequente,
bem como disporá sobre as alterações na
legislação tributária.
(   ) O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias
deverá ser encaminhado ao Legislativo
4 meses antes do término do exercício financeiro
(31 de agosto) e devolvido ao executivo até
o encerramento da sessão legislativa (22 de
dezembro) do exercício de sua elaboração.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) F V V F
C) F F V V
D) V F F V
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Questão 47

Questão 49

Com relação ao orçamento governamental, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Tendo em vista a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público NBC TSP 08, que dispõe
sobre ativos intangíveis, analise os itens a seguir.

(   ) O orçamento de investimento, que não integra a
Lei Orçamentária, é o orçamento que registra os
investimentos (aquisição de bens componentes
do ativo imobilizado) das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detém a maioria
do capital social com direito a voto.
(   ) O orçamento fiscal refere-se ao orçamento
dos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.
(   ) O orçamento da seguridade social abrange
todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como
os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público, nas despesas relacionadas
exclusivamente à previdência e à assistência
social.
(   ) Todas as Leis Orçamentárias são de iniciativa
do Poder Executivo que as envia, sob a forma
de proposta, para apreciação e aprovação do
Poder Legislativo. Cabe ao chefe do Poder
Executivo sancioná-las e executá-las e compete
ao Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar sua
execução.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) V V F F
C) F F V V
D) F V F V
Questão 48
No fim do exercício, as despesas orçamentárias
empenhadas e não pagas serão inscritas em restos
a pagar.
Tendo em vista o Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público, considere estas afirmativas.
I.

A inscrição de restos a pagar deve observar
as disponibilidades financeiras e condições da
legislação pertinente.

II.

É vedado contrair obrigação no último ano
do mandato do governante sem que exista a
respectiva cobertura financeira.

III. Os restos a pagar processados são aquelas
despesas já liquidadas, mas não pagas no
exercício.  
Nesse contexto, estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e II, apenas.
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I.

Caso um item não atenda os critérios de ativo
intangível, o gasto incorrido na sua aquisição
deve ser reconhecido como despesa.

II.

Todos os ativos intangíveis devem ser
amortizados, independentemente de terem vida
útil definida ou indefinida.

III. Podem existir fatores econômicos, políticos,
sociais e legais que influenciam a vida útil de um
ativo intangível.
Nesse contexto, pode-se afirmar que é(são) falso(s) o(s)
item(ns)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 50
A Lei nº 12.527, de 2011, conhecida como Lei de Acesso
à Informação (LAI), dispõe sobre os procedimentos
a serem observados pela União, estados, Distrito
Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a
informações à sociedade.
Com relação ao que dispõe essa legislação, assinale a
alternativa incorreta.
A) Cabe aos órgãos e entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos
específicos aplicáveis, assegurar a proteção da
informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade.
B) O acesso à informação de que trata essa Lei
não compreende os direitos de obter informação
produzida ou custodiada por pessoa física ou
entidade privada decorrente de qualquer vínculo
com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse
vínculo já tenha cessado.
C) É dever dos órgãos e entidades públicas
promover, independentemente de requerimentos,
a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito
de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou custodiadas.
D) Qualquer interessado poderá apresentar pedido
de acesso a informações aos órgãos e entidades
referidos nessa Lei, por qualquer meio legítimo,
devendo o pedido conter a identificação do
requerente e a especificação da informação
requerida.

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

economista
Código: 410

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
Economista
Questão 31
Sobre planejamento e projetos, assinale a alternativa
incorreta.
A) O processo de elaboração, análise e avaliação
de projetos envolve um complexo elenco de
fatores socioculturais, econômicos e políticos
que influenciam os gestores na escolha dos
objetivos e dos métodos.
B) Em nível corporativo, as decisões buscam
prioritariamente eficiência, ou seja, que os
objetivos sejam plenamente atingidos com o
menor dispêndio possível de recursos.
C) Existem duas categorias de projetos: os
empresariais, destinados a assegurar o retorno
do capital investido, e os públicos que devem
apresentar um saldo de benefícios sobre custos
para a sociedade.
D) Na primeira fase de um projeto, denominada
equacionamento,
são
observadas
as
oportunidades (problemas), o desenvolvimento
de alternativas, a análise das alternativas e a
avaliação das alternativas.
Questão 32
No contexto da análise econômico-financeira de projetos,
relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando os
conceitos / características aos respectivos nomes dos
indicadores, utilizados para mensurar a viabilidade dos
projetos de investimentos.
COLUNA I
1.

Valor presente líquido

2.

Taxa Interna de retorno

3.

Índice benefício / custo

4.

Valor presente líquido anualizado (VPLA)

COLUNA II
(   ) Nesse método, o fluxo de caixa representativo do
projeto de investimento é transformado em uma
série uniforme.
(   ) É a razão entre o valor presente do fluxo esperado
de benefícios de um projeto e o valor presente
do fluxo esperado dos investimentos necessários
para realizá-lo.
(   ) Diferença entre o valor investido (CF0) e o valor
dos benefícios esperados (CFj), descontados
para a data inicial, usando-se como taxa de
desconto a taxa de mínima atratividade (TMA).
(   ) Do ponto de vista matemático, é a taxa que torna
nulo o valor presente líquido de um fluxo de caixa.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3 4
B) 4 3 2 1
C) 4 3 1 2
D) 3 1 4 2
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Questão 33
Considerando que, em conformidade com a
Lei n° 13.105/2015, o juiz nomeará perito especializado
no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a
entrega do laudo, assinale a alternativa incorreta.
A) Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados
da intimação do despacho de nomeação do
perito: arguir o impedimento ou a suspeição do
perito, se for o caso; indicar assistente técnico;
e apresentar quesitos.
B) Ciente da nomeação, o perito apresentará em
5 dias: proposta de honorários; currículo, com
comprovação de especialização e contatos
profissionais, em especial o endereço eletrônico,
para onde serão dirigidas as intimações
pessoais.
C) O juiz somente poderá autorizar o pagamento
dos honorários arbitrados a favor do perito ao
final do trabalho, depois de entregue o laudo e
prestados todos os esclarecimentos necessários.
D) Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente,
o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente
arbitrada para o trabalho.
Questão 34
Conforme disposto na Lei Federal nº 9.307/1996,
a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido
pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá
se reportar às regras de um órgão arbitral institucional ou
entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes
delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular
o procedimento.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir,
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Não havendo estipulação acerca do procedimento,
caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral
discipliná-lo.
( ) Serão sempre respeitados no procedimento
arbitral os princípios do contraditório, da igualdade
das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu
livre convencimento.
(   ) As partes poderão postular por intermédio de
advogado, respeitada sempre a faculdade de
designar quem as represente ou assista no
procedimento arbitral.  
(   ) Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral,
no início do procedimento, tentar a conciliação
das partes, aplicando-se, no que couber,
o Art. 28 dessa Lei.  
Assinale a sequência correta.
A) V F F F
B) F V F V
C) F F V F
D) V V V V

Questão 35

Questão 38

Analise as afirmativas a seguir sobre externalidades.

Sobre instrumentos de regulação, pelos quais o Governo
pode intervir no funcionamento do sistema econômico,
analise as afirmações a seguir, assinalando com V as
verdadeiras e com F as falsas.

I.

O problema da externalidade surge porque,
quando as firmas ou indivíduos realizam suas
ações, levam em consideração os benefícios e
custos sociais, e não somente os benefícios e
custos privados.
II. Um caso de externalidade relacionado com o
uso indiscriminado e exagerado, além do nível
ótimo, de um determinado recurso que pertence
à sociedade como um todo e a nenhum indivíduo
em particular é conhecido como “tragédia dos
comuns”.
III. Quando os indivíduos de uma sociedade não
sentem os benefícios totais de suas ações,
eles não se engajam nessas atividades tanto
quanto seria desejado, surgindo, então, uma
falha de mercado.
Estão corretas as afirmativas
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

Questão 36
Sobre a modalidade especial de contrato administrativo
denominada parceria público privada (PPP), previsto
na Lei Federal nº 11.079/2004, é correto afirmar que
concessão patrocinada é a(o)
A) concessão de serviços públicos e obras públicas
de que trata a Lei nº 8.987/95, quando envolver,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários,
contraprestação pecuniária do parceiro público
ao parceiro privado.
B) prestação de serviços de que a Administração
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda
que envolva execução de obra ou fornecimento
e instalação de bens.
C) contrato que tenha como objeto único o
fornecimento de mão de obra, o fornecimento e
a instalação de equipamentos ou a execução de
obra pública.
D) concessão de serviços públicos e obras públicas
que envolve a tarifa dos usuários, mas sem
contraprestação pecuniária do parceiro público
ao parceiro privado.
Questão 37
Na primeira fase de um planejamento estratégico,
é realizado um diagnóstico estratégico, quando são
considerados os ambientes interno e externo da
organização.
Nesse contexto, as variáveis controláveis, que  propiciam  
uma   condição favorável para a empresa em relação
a seu ambiente, e as variáveis não controláveis pela
empresa, que podem criar condições desfavoráveis para
ela, são, respectivamente,  
A)
B)
C)
D)

(   ) Um dos principais critérios para a avaliação da
eficácia de cada um desses instrumentos é o
conceito de eficiência, que pode ser entendido
nas dimensões: produtiva, alocativa e dinâmica.
(   ) Um dos objetivos do instrumento de regulação
conhecido como controle da taxa de retorno é
evitar que a quantidade ofertada fique abaixo do
nível eficiente.
(   ) O controle de quantidades, que se refere
ao conjunto de restrições colocadas sobre
a
quantidade
comprada
ou
vendida,
necessariamente pressupõe a existência   de
controles de entrada e saída de firmas no
mercado em questão.
(   ) O tipo de instrumento de regulação, denominado
controle de preços, pode aumentar o bem estar
dos consumidores na medida em que induz uma
redução nos preços cobrados em resposta a uma
elevação nos lucros da empresa regulada.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V V F V
D) F F V F
Questão 39
Sobre a elaboração de cenários estratégicos, assinale a
alternativa incorreta.
A) O executivo deve considerar que, à medida que
o ambiente fica mais turbulento, os cenários
tornam-se mais importantes para o processo
decisório estratégico.
B) Um dos fundamentos de elaboração dos
cenários é o pensamento estratégico com a
idealização de situações futuras possíveis
que não necessariamente tenham alguma
interligação com o presente e o passado.  
C) Os cenários podem ser analisados em suas
situações de mais provável, de otimista e de
pessimista, sendo que, para cada variável
identificada e analisada, deve-se estabelecer a
capacidade de interpretação, bem como o tempo
de reação.  
D) A abordagem prospectiva de desenvolvimento
de cenários caracteriza-se basicamente por
restringir-se a fatores e variáveis quantitativos,
objetivos e conhecidos, bem como por explicar o
futuro pelo passado.

pontos fortes e ameaças.
oportunidades e ameaças.
pontos fortes e pontos fracos.
ameaças e pontos fracos.
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Questão 40

Questão 44

Sobre interdependência e ganhos de comércio, é correto
afirmar que a expressão “vantagem comparativa”
descreve os custos de

Analise as afirmativas a seguir no contexto da economia
do bem-estar.

A) oportunidade de dois produtores.

I.

O equilíbrio da oferta e da demanda maximiza
a soma dos excedentes do consumidor e do
produtor, isto é, a mão invisível do mercado
conduz compradores e vendedores a uma
alocação eficiente de recursos.

II.

Os excedentes do consumidor e do produtor
podem
ser
calculados,
respectivamente,
como a área abaixo da curva de demanda e
acima do preço e como a área abaixo do preço e
acima da curva de oferta.

B) produção de dois produtores.
C) reposição de dois produtores.
D) venda de dois produtores.
Questão 41
Conforme MANKIW (2005), a curva de Phillips expressa
o tradeoff existente no curto prazo entre
A) a taxa de crescimento econômico e a distribuição
da renda nacional.
B) o déficit público e a carga tributária.
C) a inflação e o desemprego.
D) as disparidades regionais de renda e a taxa de
crescimento da economia.

III. Enquanto o excedente do produtor mede o
benefício que os compradores podem obter por
sua participação no mercado, o excedente do
consumidor mede o benefício que os vendedores
podem obter por sua participação no mercado.  
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.

Questão 42

D) I, II e III.

Uma curva de indiferença mostra combinações de
consumo que proporcionam ao consumidor o mesmo
nível de satisfação.

Questão 45

A inclinação de uma curva de indiferença, em qualquer
ponto, representa a(o)

Segundo Lopes e Vasconcellos (2008), a inclinação da
curva IS (Investment-Saving) do modelo IS-LM depende,
essencialmente, da

A) restrição orçamentária.
B) custo marginal.
C) taxa marginal de substituição.
D) mapa de indiferença.

A) elasticidade da demanda por moeda em relação
à taxa de juros e dos gastos autônomos.
B) comportamentos da demanda por moeda em
relação à taxa de juros e da propensão marginal
a consumir.

Questão 43

C) elasticidade do investimento em relação à taxa
de juros e dos gastos autônomos.

Com base na classificação dos bens da teoria econômica,
assinale a alternativa correta.

D) sensibilidade do investimento em relação à taxa
de juros e da propensão marginal a consumir.

A) Um bem é considerado inferior se a queda de
seu preço do bem gera redução da quantidade
demandada.
B) Bens privados são os bens que não são
excluíveis nem rivais.
C) Os bens de Giffen são aqueles para os quais
um aumento no preço provoca um aumento na
quantidade demandada.
D) Tratando-se dos bens de Giffen, a curva de
demanda do bem é negativamente inclinada.

Questão 46
Os modelos de Harrod-Domar, de inspiração
keynesiana, e o de Solow, também conhecido como
modelo neoclássico, são dois dos principais modelos de
crescimento do produto a longo prazo.
São variáveis básicas importantes destacadas no
modelo de crescimento de Harrod-Domar, exceto:
A) Alterações tecnológicas.
B) Taxa de poupança.
C) Relação produto-capital.
D) Taxa de investimento.

14

Questão 47

Questão 50

Analise os seguintes dados e informações sobre
identidades macroeconômicas de uma economia aberta
hipotética (em milhões de dólares).

Considere que no decorrer do exercício houve a
necessidade da realização de despesas por determinado
município para as quais a lei orçamentária não contava
com crédito específico.

•

C = Consumo agregado = 50

•

I = Investimento agregado = 70

•

G = Consumo do governo = 80

•

X = Exportação de bens e serviços não fatores = 60

•

M = Importação de bens e serviços não fatores = 55

Com base nesses dados e informações, é correto afirmar
que o produto interno bruto (PIB) e o produto nacional
bruto (PNB) dessa economia são, respectivamente,
A) 200 e 195.
B) 205 e 200.

Nessa situação, para que as despesas possam ser
realizadas, deverá ser aberto crédito
A) suplementar, desde que autorizado na lei
orçamentária.
B) especial, desde que possua prévia autorização
legislativa.
C) extraordinário,
independentemente
autorização legislativa.

de

D) complementar, desde que autorizado na lei
orçamentária.

C) 260 e 55.
D) 305 e 5.
Questão 48
Sobre dispositivos relativos ao plano diretor, contidos
na Lei Orgânica do Município de Uberlândia, assinale a
alternativa incorreta.
A) A lei complementar que aprovar ou alterar o
plano diretor depende do voto favorável de 2
3
dos membros da Câmara, em votação nominal.
B) O plano diretor deverá considerar a totalidade do
território municipal, incluindo as áreas urbanas
e rurais.
C) O plano diretor é o instrumento orientador e
básico dos processos de transformação do
espaço urbano e de sua estrutura territorial,
servindo de referência para todos os agentes
públicos e privados que atuam na cidade.
D) O orçamento anual do município deverá estar
compatibilizado com as prioridades e metas
estabelecidas no plano diretor.
Questão 49
Analise o trecho a seguir, extraído do Art. 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Se a despesa total com
pessoal, do Poder ou órgão referido no Art. 20, ultrapassar
os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das
medidas previstas no Art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado ______________________,
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos
§§ 3º e 4º do Art. 169 da Constituição.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna anterior.
A) no ano seguinte, sendo pelo menos um terço no
primeiro semestre
B) nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro
C) nos dois bimestres seguintes, sendo pelo menos
metade no primeiro
D) nos dois trimestres seguintes, sendo pelo menos
dois terços no primeiro
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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

analista cultural / teatro
Código: 411

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

Analista Cultural / Teatro
Questão 31
O teatro é uma das manifestações artísticas mais antigas
da humanidade. Sobre a história do teatro europeu,
especificamente na Grécia Antiga, há um volume
significativo de estudos, obras e peças. Dentro dessas
consultas, pode-se perceber, por exemplo, que na Grécia
Antiga existiram grandes teatros em diversas cidades:
Epidauro, Atenas, Delos e Pérgamo são algumas.
Nesses espaços, os gregos acompanhavam histórias
trágicas e cômicas e faziam da ida aos espetáculos uma
importante ação coletiva.
Com relação à prática teatral na Grécia Antiga, assinale
a alternativa incorreta.
A) O teatro é uma obra de arte social e comunal;
isto foi uma verdade na Grécia antiga. O teatro
grego, portanto, alcançou muita importância na
história teatral.
B) A multidão reunida no theatron [teatro] não era
meramente formada por espectadores passivos
à encenação. Participaram, pois, de forma ativa
nas apresentações.
C) Suas origens encontram-se nas ações recíprocas
de dar e receber que, em diversos tempos e
lugares, prendem os homens aos deuses e os
deuses aos homens.
D) Dionísio torna-se o deus do teatro depois que
as tragédias e as comédias se desenvolveram e
resultaram em ritos regados por vinhos e orgias.

Questão 33
Em 1590, Londres possuía três teatros públicos. Nessa
época, chegou à cidade o jovem William Shakespeare
que, desde então, colabora grandemente para que a
manifestação teatral se tornasse uma instituição na vida
londrina.
A partir desse contexto e considerando as ideias sobre o
teatro elizabetano e a atuação de Shakespeare, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Por meio do contexto em que atuou, em suas
peças históricas Shakespeare mergulhou na
própria história da Inglaterra e posicionou-se
em relação aos problemas de poder e do destino.
(   ) Temas como ascensão e queda abrupta,
embriaguez do poder, crime, vingança e
assassinatos são recorrentes nos textos de
Shakespeare. A peça Ricardo III é um exemplo
disso.
(   ) Shakespeare superou as regras clássicas pela
força de seu gênio poético. Assim, trouxe à vida
períodos e lugares, ternura e rudeza na “arena”
do teatro e corroborou para um novo panorama
teatral.
(   ) O jovem Shakespeare aparece no palco
elizabetano em uma época na qual o ator ainda
não tinha uma posição segura na sociedade e
isso chega ironicamente em algumas de suas
peças. A comédia Sonho de Uma Noite de Verão
é um exemplo disso.
Assinale a sequência correta.
A) V V V F
B) V F F F
C) F F V V
D) F V F V
Questão 34

Questão 32
Em 1900, a revista The Theatre foi fundada em Nova York.
Ela informava seus leitores sobre montagens americanas,
publicava as teorias e os projetos dos reformadores
europeus no palco e criticava o comercialismo do teatro
na Broadway. Nessa época, nasceu um movimento
conhecido como Teatro off-Broadway.
Entre os grupos mais ativos desse movimento,
pode-se destacar o Living Theatre, um coletivo
experimental americano liderado por
A) Gordon Craig e Adolphe Appia e suas novas
ideias sobre o teatro europeu.
B) Judith Malina Beck e Julian Beck, parceiros na
busca por um novo teatro no Estados Unidos.
C) George Pierce Baker, um dos responsáveis pelo
teatro universitário experimental americano.
D) Eugene
O’Neill,
dramaturgo
americano
inovador e um dos primeiros criadores cênicos
estadunidense.
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Inicialmente, Patrice Pavis apresenta em seu Dicionário
de Teatro uma ideia de dramaturgia ligada à peça escrita:
o texto verbal escrito, suas características e técnicas
específicas. Entretanto, em outro momento e no mesmo
dicionário, esse autor amplia a noção que descreve o
conceito de Dramaturgia para além da atividade do
escritor de peças de teatro.
Assinale a alternativa que apresenta uma ideia
reducionista, ainda atrelada ao texto, com relação ao
sentido do conceito e o lugar da dramaturgia no ato teatral.
A) A dramaturgia designa o conjunto das escolhas
estéticas e ideológicas que a equipe de
realização do espetáculo, desde o encenador
até o ator, tem de fazer.
B) A dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é
a técnica (ou a poética) da arte dramática que
procura estabelecer os princípios de construção
da obra escrita.
C) O trabalho da dramaturgia abrange a elaboração
e a representação da fábula, a escolha do
espaço cênico, a montagem, a interpretação do
ator e a representação ilusionista ou distanciada
do espetáculo.
D) A dramaturgia no ato teatral se pergunta
como são dispostos os materiais da fábula no
espaço textual e para além dele, no espaço da
encenação.

Questão 35

Questão 37

Ao se considerar a dramaturgia um conceito múltiplo,
o que se quer dizer, de algum modo, é que as
possibilidades de dramaturgias são diversas, no sentido
de que vários são os constituintes de uma encenação
possíveis de serem tratados como dramatúrgicos.

Quando se abandona a ideia textocêntrica em torno
do teatro, ou seja, quando se desautoriza o texto como
elemento principal e de maior relevância na feitura
teatral, uma série de mudanças e novos paradigmas
surgem nas criações cênicas.

Logo, o caráter diverso em torno do entendimento sobre
dramaturgia está relacionado aos diferentes modos

Esses novos paradigmas contestam o fato de que

A) e processos do texto escrito da peça teatral e ao
fato de que esses modos aceitam as diferentes
possibilidades e possíveis variações de gêneros
e correntes estéticas literárias.
B) do texto escrito se preocupar com o espaço
cênico, a montagem, a interpretação do ator,
ou seja, com os vários constituintes presentes na
criação de um espetáculo.
C) de acepção, nos quais a dramaturgia abrange
tanto o texto de origem quanto os meios cênicos
empregados pela encenação; e isto favorece a
compreensão de dramaturgia sobre um prisma
polivalente.
D) modos do texto escrito de um espetáculo,
considerando quem escreveu o texto e para
quem ele foi escrito, ou seja, a representação e
o modo teatral de descrever um acontecimento.
Questão 36
Ao se ampliar o olhar para além da aparente
bidimensionalidade do texto verbal escrito e, assim,
ver e analisar outras dramaturgias que se apresentam no
ato da encenação no palco, cria-se a ideia de um relevo
como característica do múltiplo, o que corrobora para se
entender que o conceito de dramaturgia está presente
em vários constituintes da encenação.
Desde modo, não se relaciona às novas e variadas
formas de se compreender o que é dramaturgia o fato
de que
A) se cria no teatro um olhar de possibilidades,
que apresenta formas variadas e vários pontos
de partida para a feitura cênica; desse modo,
é possível analisar o espetáculo a partir de
diferentes fatores e não somente a partir de um
texto escrito.
B) o texto verbal é um constituinte ativo que
viabiliza um lugar sobre o qual os demais
constituintes cênicos devem se debruçar para
gerar um trabalho múltiplo e criativo a partir da
peça escrita.
C) a nova compreensão acerca do conceito de
dramaturgia refuta a ideia de que, até uma época
recente, a noção de polissemia na dramaturgia
era pouco admitida.
D) se várias são as dramaturgias, vários são os
dramaturgos; e isso significa que estudar,
compreender, fazer e ver teatro é aceitar que
existem muitas possibilidades de abordagem e
discussão do ato teatral desde a sua feitura até
a sua recepção.

A) uma homogeneidade entre os diversos
elementos cênicos traz à discussão o teatro de
forma completa e elimina uma visão segmentada;
isto fomenta a valorização do teatro enquanto
expressão artística ampla.
B) uma divisão de funções geradoras de
desigualdades, na qual cada uma acaba por
entrincheirar-se na sua competência pessoal,
propícia o desenvolvimento de uma arte
homogênea.
C) não se desconsidera o lugar do texto no
processo teatral ao se considerar os vários
elementos cênicos como dramatúrgicos; o que
se busca é uma homogeneidade entre os demais
constituintes cênicos, ou seja, o texto não perde
seu valor, não se torna desimportante.
D) os outros elementos ascendem e passam
a ser considerados, também, constituintes
dramatúrgicos de uma peça teatral. Passa-se a
ser considerada, por exemplo, a possibilidade
desses outros constituintes estimularem e
conduzirem a criação de um espetáculo.
Questão 38
Considerando que, segundo Raymond Williams, em seu
livro Drama em cena, o teatro é constituído, geralmente,
por quatro elementos, relacione a COLUNA I com
a COLUNA II, associando estes elementos às suas
respectivas características.
COLUNA I
1.

Fala

2.

Movimento

3.

Espaço cênico

4.

Som

COLUNA II
(   ) Engloba cena, cenário, figurino e efeitos de luz.
(   ) Em seu sentido mais geral, engloba, por vezes,
o canto e o recitativo, bem como o diálogo e a
conversação.
(   ) Abarca gesto, dança, representação física e o
evento encenado.
(   ) Utiliza outros efeitos sonoros, diferentemente do
uso da voz humana.
Assinale a sequência correta.
A) 2 3 1 4
B) 3 4 2 1
C) 3 1 2 4
D) 4 2 1 3
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Questão 39

Questão 41

Quando se pesquisa o conceito de dramaturgia no
teatro, um dos primeiros apontamentos que se descobre
nos estudos mais recentes é que o próprio conceito de
dramaturgia amplia-se para além do texto escrito.
Nesse sentido, qual das alternativas a seguir não representa
uma visão que reconstrói a ideia de texto cênico?

O teatro se transformou grandemente no século XX,
sobretudo na Europa. Tais transformações se deram por
meio de experimentações em diversas áreas teatrais.
A liberdade de experimentar conduziu muitos autores
dramáticos e diretores teatrais e formou consideráveis
teatrólogos na época.
Nesse contexto, relacione a COLUNA I com a
COLUNA II, associando os nomes às suas práticas e
experiências nas artes cênicas.

A) “Tende a abrir progressivamente uma concepção
(fundante) do espetáculo teatral como texto
complexo, sincrético, composto de textos mais
parciais, subtextos de vários materiais expressivos
(verbal, gestual, cenográfico, musical, texto das
luzes, etc.).”

DE MARINIS, Marco. Comprender el teatro:
lineamientos de una nueva teatrologia.
Buenos Aires: Editorial Galerna, 1977. p. 23.

B) “Texto, é dessa maneira, tanto aquilo que se diz
quanto o que não se diz, mas aparece sobre
outra forma, como gesto, expressão, entonação,
descrição, no espetáculo final.”
PALLOTTINI, Renata. O que é dramaturgia.
São Paulo: Brasiliense, 2005. p. 16.

C) “Dramaturgia parece, cada vez mais, apontar
para infindáveis direções e manifestar-se sobre
diversas formas, quer ao nível dos campos
onde ocorre quer ao nível da especificidade das
funções envolvidas.”
PAIS, Ana. O discurso da cumplicidade –
dramaturgias contemporâneas.
Lisboa: Colibri – artes gráficas Ltda, 2004. p. 21.

D) “Essa noção pressupõe um conjunto de regras
especificamente teatrais cujo conhecimento
é indispensável para escrever uma peça e
analisá-la corretamente.”
PAVIS, P.; GUINSBURG, J.;
PEREIRA, M. L.. Dicionário de Teatro.
São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 113.

Questão 40
A partir de uma análise do teatro atual, podem ser
considerados dramaturgos, também, o ator, o diretor ou
outro profissional envolvido na feitura da encenação.
Esse novo sentido para a ideia de dramaturgo sugere
que
A) essa noção pressupõe um conjunto de preceitos
teatrais, cujo entendimento é indispensável para
escrever uma peça de teatro que intenta ser
encenada.
B) essa noção pressupõe que a possibilidade de
se escrever uma peça teatral, em trabalhos
coletivos, é dada como oportunidade a diversos
componentes da equipe, não sendo mais função
exclusiva do escritor.
C) a dramaturgia, no seu sentido mais recente,
seja indutivamente a partir de exemplos,
concretos e dedutivamente, a partir de um
sistema de princípios abstratos, se relaciona aos
processos concretos e imaginativos ligados ao
texto escrito.
D) a dramaturgia, no seu sentido mais recente,
tende, portanto, a ultrapassar o âmbito de um
estudo e feitura do texto dramático escrito para
englobar texto e realização cênica.
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COLUNA I
1. Antonin Artaud
2. Constantin Stanislávski
3. Jerzy Grotowski  
4. Vsevolod Meyerhold
COLUNA II
( ) Cria o Teatro Laboratório, no qual realiza suas
experiências cênicas que recusam todo e qualquer
estetismo cênico, e intenta santificar o teatro em
uma ideologia denominada como “teatro pobre”.  
(   ) Tem o desejo de levar ao teatro a violenta
crueldade do mundo do sonho e do inconsciente e
escreve o Teatro e seu Duplo, no qual reúne seus
escritos sobre o teatro e acredita na potência do
corpo como elemento cênico.
(   ) Tem em suas práticas cênicas o desejo de
alcançar um teatralidade pura. Intenta um teatro
revolucionário que prima pela abstração dos
movimentos e não pela reprodução do real.
(   ) Fundador do Teatro de Arte de Moscou, foi ator,
diretor e professor de arte dramática e elaborou
um “sistema”, um método de formação para
atores, que intenta explorar fenômenos físicos e
psíquicos na atuação.
Assinale a sequência correta.
A) 4 3 1 2
B) 4 3 2 1
C) 3 1 4 2
D) 3 1 2 4
Questão 42
Estruturava-se como uma pedagogia do espectador,
tendo em vista que este poderia fruir mais profundamente
o espetáculo à medida que conhecesse melhor o aparato
constituinte de uma encenação.
DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do teatro:
provocações e dialogismo. São Paulo: Edições Mandacaru,
2006. p. 41.

A qual das alternativas está relacionada essa citação?
A) Ao teatro fórum e sua prática cênica, que discute
relações opressivas e evidencia dialéticas entre
desejos e interesses.
B) Ao teatro épico brechtiano e sua prática cênica,
que visava instrumentalizar o espectador com
relação aos elementos cênicos.
C) Ao teatro na rua do Living Theatre e sua
prática cênica, que provocava a passividade do
espectador o convidando à cena.
D) Ao Jogo Teatral (Theatre Games) e sua prática
sistematizada por Viola Spolin, na qual são
criados exercícios para treinamento do teatro.

Questão 43

Questão 45

Cena, movimento, luz, espaço, som, figurino. Esses e
outros constituintes cênicos ganharam um novo olhar ao
serem considerados como constituintes dramatúrgicos.
Assim, tem-se as possibilidades de estudar, fazer e fruir o
teatro e tais constituintes, a partir de lugares que podem
ser chamados de dramaturgia da cena, dramaturgia
do espaço, dramaturgia da luz, dramaturgia do figurino
dramaturgia do som. Diante disso, certos paradigmas
acerca da expressão teatral mudaram.

Depois de Brecht, a dramaturgia teve seu sentido
ampliado, compreendendo a estrutura interna da obra,
mas também o resultado final do texto posto em cena com
uma finalidade específica, com o intuito de influenciar o
espectador de tal forma que o mova inclusive a própria
ação.

Com isso, o que acontece quando tais constituintes
cênicos ganham a possibilidade de se apresentarem
enquanto elementos dramatúrgicos?
A) Esses constituintes passam a não interferir e não
aparecer de diferentes modos e em diferentes
momentos dentro de um processo de criação
cênica.
B) A dramaturgia deixa de ser uma prática
flexível e renovada para cada espetáculo, e o
dramaturgista deixa de se mover em territórios
diferentes.
C) Expressões e ações como “composição
dramática”, “adaptação”, “estruturação” e
“versão” passam a ser alguns dos exemplos das
novas acepções para dramaturgia.  
D) A dramaturgia deixa de ser considerada em
seu sentido plural, como várias dramaturgias,
deixando de ser um espaço para múltiplas
possibilidades expressivas e criativas.
Questão 44
Um texto não pode dizer tudo. Ele vai até certo ponto,
lá até onde pode ir qualquer palavra. Além desse ponto
começa outra zona, zona de mistério, de silencio, daquilo
que se costuma designar como atmosfera, ambiente,
clima, conforme queiram.
ROUBINE, Jean-Jacques.
A linguagem da encenação teatral. Tradução: Yan Michalski.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 63.

É possível considerar essa “outra zona” como o espaço
no qual outros elementos cênicos se apresentam para
além do texto, configurando-se, assim, novas formas de
compreender a dramaturgia de um espetáculo.
Como a nova acepção acerca do conceito de dramaturgia
no teatro atual, a escritura cênica deixa de
A) ser compreendida como uma prática artística
comandada pela lógica do texto escrito, realizada
por meio do ofício de um dramaturgo.
B) considerar a conquista dos demais elementos
cênicos por meio de suas independências e seus
lugares de se apresentarem enquanto discurso.

PALLOTTINI, Renata. O que é dramaturgia.
São Paulo: Brasiliense, 2005. p. 14-15 (Adaptação).

Com o advento de uma nova dramaturgia, surgiu uma
nova figura na feitura do ato teatral. A figura a que se faz
referência é a
A) do dramaturgista contemporâneo, que exibe
funções muito diversas e consiste numa
presença menos retórica e mais orgânica no
processo criativo.
B) de outros elementos cênicos, sobre os quais
pode atuar o dramaturgo e sua peça escrita.
C) do encenador, antes conhecido como diretor
de cena, que agora também é responsável por
escrever a peça de teatro.
D) de profissionais como cenógrafo, iluminador e
sonoplasta, que agora reconhecem seus lugares
no texto escrito.
Questão 46
As novas dramaturgias trouxeram como um de seus
resultados uma nova forma de olhar os palcos,
olhando, assim, os dramas encenados. Nesse sentindo,
há um movimento em torno das nomenclaturas peça  
teatal, drama e dramaturgias que representa, de
algum modo, o que ocorreu com o teatro ao expandir
a possibilidade das montagens cênicas para além dos
textos preestabelecidos direcionados aos palcos.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.
I.

A palavra drama pode ser usada de duas
maneiras: primeiro, para descrever uma obra
literária, o texto de uma peça; segundo, para
descrever a representação cênica dessa obra,
sua produção.

II.

O texto de Rei Lear é drama. E Shakespeare,
como escritor, um dramaturgo, ao passo que a
representação de Rei Lear também é drama
e seus atores estão envolvidos na atividade
dramática.

III. O texto, no sentido de um conjunto essencial
de significados, geralmente de um drama,
é fixado por escrito, de modo que a encenação
não poderia modificar, modular, acentuar,
radicalizar, tão pouco ignorá-lo por completo.
Estão corretas as afirmativas

C) compreender o palco como um lugar polifônico no
qual “várias vozes”, por meio de vários elementos
de diferentes linguagens, se manifestam.

A) I e II, apenas.

D) aceitar que os constituintes cênicos, cada qual
a seu modo, se relacionem na estruturação do
discurso teatral como um todo.

C) I e III, apenas.

B) I, II e III.
D) II e III, apenas.
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Questão 47

Questão 49

— Eu chorei depois, quando entrei no camarim e me
olhei no espelho. Fiquei assustada.

Considerando que servem à semiologia do teatro alguns
signos dos quais a representação teatral faz uso ,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as
falsas.

— Por que assustada?
— Eu olhei no espelho e vi uma mulher. Foi a primeira
vez em muitos anos que isso acontece. Antes, quando
eu olhava no espelho eu via uma empregada doméstica.
Desta vez não. Eu sou uma mulher.
Ela era aquele corpo, aquele pensamento, aquelas
emoções. O teatro deu a ela o poder extraordinário de
entrar em cena, também na vida, não para se exibir, mas
para dizer o que pensava e gostar do corpo que tem.
DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do teatro:
provocações e dialogismo. São Paulo: Edições Mandacaru,
2006. p. 69.

Sendo esse diálogo um relato resultado de práticas
com o teatro, pode-se afirmar que ele se deu a partir da
experiência com o
A) Teatro Didático, prática cênica amplamente
difundida por Bertolt Brecht, que transformou a
condição do espectador.
B) Teatro
Improvisacional,
prática
cênica
amplamente difundida por Viola Spolin, que
trabalha jogos teatrais com atores e não atores.
C) Jogo Dramático, prática cênica amplamente
difundida por Jean-Pierre Ryngaert, que trabalha
atividades teatrais em contextos educacionais.
D) Teatro do Oprimido, prática cênica concebida
por Augusto Boal, que conduz o espectador a se
tornar protagonista da ação dramática.
Questão 48
Relaxamento,
prontidão,
agilidade,
flexibilidade,
precisão, concentração, equilíbrio, entrega, vontade,
contato, plasticidade, memória, fluência, sensibilidade,
acabamento, economia, imaginação, autoexame,
harmonia, organicidade, transparência, controle,
cooperação, projeção, composição e decomposição são
componentes que, em sua totalidade, fazem parte do
domínio de qual elemento cênico?
A) Dramaturgia – pressupõe um conjunto de regras
especificamente teatrais e seus conhecimentos
são indispensáveis para o teatro.
B) Direção – representa o conjunto de valores dos
quais o encenador dispõe para conduzir as
diferentes fases de um processo de montagem.
C) Cenografia – apresenta uma escritura no espaço
tridimensional do espetáculo por meio de seus
atributos.
D) Corpo – capaz, por meio de suas habilidades
físicas, entre outras coisas, de tornar uma
técnica imperceptível no trabalho de atuação.
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(   ) A palavra – relaciona-se com o texto pronunciado
e seu uso pelo ator, além de ser componente
pertencente ao signo auditivo do teatro.
(   ) O movimento – relaciona-se à parte exterior ao
ator e é componente do signo visual do teatro.
(   ) A iluminação –   relaciona-se com o lugar
cênico, sendo exterior ao ator e é componente
pertencente aos signos visuais do teatro.
(   ) A música – relaciona-se com os efeitos sonoros,
sendo exterior ao ator e componente pertencente
aos signos visuais do teatro.
Assinale a sequência correta.
A) V V F F
B) V F V F
C) F F V V
D) F V F V
Questão 50
Nas últimas décadas, artistas e educadores, movidos
pela ideia de democratização cultural, buscam estruturar
práticas variadas destinadas à ampliação social e
geográfica do público de teatro, quanto à difusão e
experiência artística em geral. Nesse contexto, surgiram
importantes experimentos que tinham em seu horizonte
a criança como alvo predileto.
A informação descrita se relaciona com qual ação
presente em uma pedagogia teatral?
A) A ação de reconsiderar as classificações etárias
indicativas de alguns espetáculos de modo a
aumentar o número de espectadores em peças
adultas.
B) A ação de pensar no teatro infantil como ainda
não se havia pensado, vendo nele um mercado
mais favorável do que o teatro tido para adultos.
C) A ação de tornar o teatro um componente
curricular escolar, pois, desse modo, se abriria
um novo mercado para as artes cênicas.
D) A ação de investir no espectador do futuro por
meio de práticas que buscam a formação de um
público para as artes cênicas.
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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
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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
analista cultural – dança
Questão 31
“A mais antiga e difusa concepção de corpo é a que o
considera como o instrumento da alma” (ABBAGNANO,
1982, p. 169). Vários profissionais e pesquisadores
de diferentes e inúmeras áreas, desde 2006, vêm
historicamente se ocupando acerca da problematização
sobre o corpo humano. Nessa perspectiva, Siqueira, em
Corpo, comunicação e cultura: a dança contemporânea
em cena (2006), considera que o corpo permanece como
uma questão contemporânea.
Com relação aos aspectos conceituais sobre o corpo e
segundo essa autora, assinale a alternativa incorreta.
A) O corpo humano é um conjunto que reúne
valores, abstrações, pensamento, percepção
e carne, entendidos dicotomicamente em um
contexto construído culturalmente.
B) O corpo humano é um suporte de identidades,
ao mesmo tempo em que é matriz de significados;
por isso, é um portador de signos.
C) O corpo humano adquire significado por meio
da experiência social e cultural do indivíduo em
seu grupo, tornando-se discurso a respeito da
sociedade e do que diz sobre ela.
D) O corpo humano não é neutro, uma vez que é
modelado a partir de valores sociais, estéticos
e culturais.

Para Klauss Vianna (2005), se o bailarino não se
trabalha como pessoa, se não tem amadurecimento para
enfrentar situações difíceis, sua arte será deficitária.  
Assim, também na aula, é necessário que se vivencie e
compreenda o movimento.
Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e a
relação proposta entre elas.
É indispensável entender o movimento e
racionalizar cada gesto – por isso é preciso
repetir e repetir esses gestos –,
PORQUE
II.

é na repetição, consciente e sensível, que o
gesto madurece e passa a ser do sujeito. A partir
daí, tem-se a capacidade de criar movimentos
próprios, cheios de individualidade e beleza.

A respeito dessas afirmativas e de sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
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Ao estudar o corpo a partir da percepção, Merleau
Ponty (2011, p. 108) considera seu próprio corpo como
seu ponto de vista e consciência sobre o mundo e seus
fenômenos.
Nessa perspectiva, e segundo o filósofo francês, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) O corpo é o veículo do ser no mundo e ter um
corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio
definido, confundir-se com certos projetos e
empenhar-se continuamente neles.
(   ) A fusão entre a alma e o corpo é selada por
decreto arbitrário entre dois termos. Essa
unidade se realiza a cada instante no movimento
da existência.
(   ) O corpo próprio é um objeto ou a soma dos
objetos do mundo. É o horizonte latente de nossa
experiência presente sem cessar.
(   ) Adquirir o hábito de uma dança é encontrar por
análise a fórmula do movimento e recompô-lo,
guiando o corpo por um traçado ideal. A aquisição
do hábito é a apreensão motora de uma
significação motora.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
Questão 34

Questão 32

I.

Questão 33

Barba e Savarese (1995, p. 211) consideram que,
durante a representação, o bailarino sensorializa o
fluxo do tempo que na vida cotidiana é experimentado
subjetivamente e medido por relógios e calendários.
Tendo em vista que, segundo esses autores, ao esculpir
o tempo, o ritmo torna-se tempo-em-vida, assinale a
alternativa correta.
A) O ritmo materializa a duração das ações por
meio de uma linha de tensões homogêneas ou
variadas entre silêncios e pausas, criando uma
espera, uma expectativa.
B) O ritmo materializa a duração das ações por
meio de uma linha de tensões homogêneas e
pausadas, criando uma espera, uma expectativa.
C) O ritmo materializa a duração das ações por
meio de uma linha de tensões variadas e / ou
repetitivas criando seu tempo marcado pelas
batidas de seu instrumento.
D) O ritmo materializa a duração das ações por
meio de uma linha de tensões de movimentos
sincronizados com a trilha sonora de uma
coreografia.

Questão 35
Se considerarmos que a cultura imprime suas marcas
no corpo e que expressa uma história acumulada de
uma sociedade, ao longo da história, o homem, também,
assimila inúmeras concepções no tratamento com o seu
corpo e suas relações em determinado contexto social,
e claro, a linguagem, o texto e a arte estão lá sendo
materializados por esse corpo.
DINIZ, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz. Nos passos da
semiótica: um diálogo entre a dança e a escola de Paris.
Curitiba: Appris, 2018, p. 60.

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

Ao tratar a dança como linguagem, considera-se
que ela é uma das expressões com as quais o
corpo culturalmente se manifesta e se comunica.
Trata-se de um processo e do resultado de
cruzamentos das inúmeras informações que
chegam por meio dos vários mecanismos
sensoriais em todo o tempo durante a vida do ser,
PORQUE

II.

a linguagem é um recurso de comunicação
próprio do ser humano que evoluiu desde suas
formas auditivas, visuais e Cinestésicas puras
e primitivas até a capacidade de se expressar,
enumerar, ler, escrever e produzir cultura.

A respeito dessas afirmativas e da sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.

III. Seja de caráter hegemônico ou de ruptura,
a dança tem declarado, por meio dos corpos
dançantes, que não é isenta dos processos de
construção de conhecimentos, do processo
sociocultural, dos valores, dos ideais nem dos
caminhos que a linguagem imprimiu no viver
humano.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 37
Acreditando na possibilidade de construção de uma
estrutura social menos segregada, Miranda (2003,
p. 221) advoga uma convivência ampla com a diferença,
seja ela de raça, cor, credo, preferência sexual, estilo de
dança e / ou habilidade corporal.
MIRANDA, Regina. Para incluir todos os corpos.
In: CALAZANS, Julieta; CASTILHO, Simone Gomes. Dança
e educação em movimento. São Paulo: Cortez, 2003
(Adaptação).

De acordo com essa a autora, analise as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
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.

A cultura do “corpo ideal” ainda permeia o
imaginário de grande parte da população e,
até no meio da dança, a prática tradicional e a
inércia do hábito continuam privilegiando o “corpo
treinado”, o “corpo jovem” e o “corpo vigoroso”.
A cultura continua também a tentar moldar o
corpo numa forma que não lhe é própria, sem
respeitar ou mesmo observar suas tendências.
PORQUE

Questão 36
A dança, de modo geral, tem sido para a história uma
maneira de desvelamento do acontecimento cultural
humano, e as visões de corpo, de mundo e de vida estão
implícitas ou explícitas em suas inúmeras formas de
expressão e pesquisas científicas.
Nesse sentido, a dança expressa interpretações do
mundo real frente às problemáticas do humano. Os seres
humanos existem e funcionam tanto como observadores
quanto como enunciadores de discursos artísticos e
culturais.
Nesse contexto e considerando Diniz (2018), no livro
Nos passos da semiótica: um diálogo entre a dança e a
escola de Paris, analise as seguintes afirmativas.
I.

Na dança, de modo geral, o movimento, o tempo
e o espaço são elementos de uma estética em
que fronteiras se entrecruzam, trazendo uma
linguagem própria à dramaticidade em dança.

II.

Sobre a dança como linguagem, o que tornam
visíveis os possíveis sentidos e o imaginário
da dança são os gestos isolados e as poses
coreográficas. Estes são como sinalizações
de continuidade para interpretação do texto
dançado.

II.

é possível perceber, na vida cotidiana, como a
apreciação e a intimidade com o próprio corpo e
com o corpo do outro são continuamente revistas
e valorizadas. O corpo ideal é pautado pelo
respeito à diversidade.

A respeito dessas afirmativas e da sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
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Questão 38

questão 40

Segundo Ivaldo Bertazzo, em Corpo cidadão: identidade
e autonomia do movimento (1998), no âmbito da
ética social no trato com o outro, além de respeitar a
integridade social e política de cada indivíduo, é preciso
observar o respeito à integridade do próprio corpo.

A dança remonta a tempos imemoriais – pré-históricos
– e é tão antiga quanto a própria humanidade. Nasceu
nas primeiras manifestações da comunhão mística do
homem com a natureza, como a expressão dinâmica
das emoções do Homo sapiens. Segundo Boucier
(1978), documentos orquésticos atestam que já na
época paleolítica havia sinalizações da dança no meio
humano. Historicamente em cada povo e etnia a dança
se desdobrou em abordagens culturais, estilos, sistemas
técnicos e como fenômeno artístico, levantando como
legado um patrimônio inimaginável.

De acordo com Bertazzo (1998), assinale a alternativa
correta.
A) Existe um vocabulário eficiente a respeito do
corpo e dos hábitos desenvolvidos por ele.
O ser humano é portador de um corpo, que é
o veículo mais perfeito em que os movimentos
são codificados e é a ponte mais imediata para o
autoconhecimento global.
B) Conhecer sobre os ossos e os músculos numa
aula de anatomia, por exemplo, é uma forma
oportuna para o autoconhecimento global e
para uma compreensão mais profunda do nível
sensorial profundo do sujeito.
C) Nos primeiros tempos de vida, o ser humano é
sensorialmente limitado do todo. Na formação
embrionária humana, há sentidos ainda restritos;
por isso, nessa fase, não se tem noção da
totalidade, uma vez que não se está inserido
nela.
D) O ser humano possui muitas noções sobre
uma ética social e sabe quais são os limites de
poder sobre o outro ou sobre a comunidade;
mas pouco sabe da ética do funcionamento do
corpo humano, tratando-o como subproduto da
consciência.
Questão 39
Segundo Ossona (1988, p. 168), é necessário que a
cultura, a arte e a dança estejam ao alcance de todos,
assim como é necessário que o resultado artístico ou o
produto cultural sejam apreciados e frequentados.
Considerando que, para a autora, há diversos meios para
criar essa apetência, assinale a alternativa incorreta.
A) Educar pela arte conduz o sujeito à familiarização
com o belo; deve ser uma ação basicamente
teórica, para evitar uma má formação artística
e a divagação; tudo deve ser explicado e nada
deve ser deixado ao acaso.
B) Educar para a arte significa formar o artista e o
docente, pois visa modelar o sujeito de maneira
mais completa por meio da formação estética,
do ofício e da solução profissional, criativa e
crítica.
C) Fazer nascer a apetência pela dança é criar o
hábito e a curiosidade a partir do conhecimento
de sua função, sua história, seus benefícios,
seus estilos, suas técnicas e seus cultores.
D) Como explorado por dirigentes esportivos
ou políticos, uma estratégia é despertar no
destinatário o orgulho de seu conhecimento e do
hábito em frequentar espetáculo de dança.
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A esse respeito e conforme FAHLBUSCH (1990,
p. 23-24), relacione a COLUNA II com a COLUNA I,
associando as descrições com as quatro formas
históricas de dança.
COLUNA I
1.

Dança primitiva ou étnica

2.

Dança folclórica

3.

Ballet

4.

Dança moderna

COLUNA II
(   ) Forma altamente especializada de dança como
espetáculo, que combina as artes da música,
coreografia e dança para criar uma expressiva
obra de arte. Se atém às tradições do sistema
no qual está inserida e, em geral, se acentua às
técnicas clássicas e performáticas com ênfase
nos membros inferiores do corpo.
(   ) Escola de dança que utiliza técnicas diversas
para desenvolver e aprimorar o uso do corpo,
principalmente do tronco, por meio de contrações
abdominais. Esse estilo de dança reacionou
contra o convencionalismo. Seus bailarinos
puseram uma grande ênfase nos movimentos
livres, naturais e expressivos, rechaçando os
movimentos estilistas da escola acadêmica
vigente.
(   ) Caracteriza-se por uma dança da cultura comum
de um povo, de caráter racial e / ou patrimônio
religioso. Essa dança tem seu lugar e tempo de
execução dentro da estrutura cultural e de fé
da qual ela faz parte e não é executada como
atração turística.
(   ) Termo geral para designar a dança originada
do povo e que expressa sua natureza.
Uma característica distinta desse tipo de dança
é sua forma tradicional como expressão de
nacionalismo. Suas origens são populares,
por isso, é considerada como o verdadeiro
espelho da alma popular.
Assinale a sequência correta.
A) 2 4 1 3
B) 1 2 3 4
C) 3 4 1 2
D) 4 3 2 1

Questão 41

Questão 43

Historicamente, no século XX, as formas de dança se
multiplicaram nos Estados Unidos da América (EUA) e,
em outras partes do mundo, a dança se movimentava
conforme as várias correntes culturais. Segundo Portinari
(1989), houve de tudo em nome da vanguarda. Na
Alemanha, por exemplo, a partir das pesquisas de Rudolf
Von Laban (1879-1958) surgiu o termo dança-teatro.
No século XXI, as relações dialógicas prosseguiram
no processo, favorecendo o florescimento de novas
linguagens, novos discursos e novas dramaturgias de
dança (DINIZ, 2018).

Muitas são as definições para a dança, assim como
os modos de entendê-la: como forma de expressão,
linguagem, arte, ritual, técnica, meio de comunicação,
campo profissional, terapia, espetáculo e diversão.

Nessa perspectiva e conforme Diniz (2018), analise as
afirmativas a seguir.

(   ) O espetáculo de dança ou a dança cênica,
constitui-se como um dos modos de manifestação
da dança e distingue-se das manifestações
expressivas espontâneas por seu caráter de
organização.

I.

Historicamente a dança e o espetáculo de dança
ampliaram o conceito de “lugar” da dança, levando
o palco para as ruas, praças e shoppings.

II.

No processo histórico, todo movimento natural
será transformado em dança pela forma
definidamente subjetiva que tem em transmitir
ideias de emoção, consciência, sentimentos e
expressar tensões físicas e espaciais.

III. A dança e a “imagem que dança”, progressiva
e historicamente ganharam novas identidades
por meio de mídias e da tecnologia. Na cultura
digital, afloram uma poética e uma nova estética
da dança.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 42
Tendo em vista que, para Dantas (1999, p. 27), “a dança
em qualquer de suas manifestações é uma atividade
formativa, direcionada essencialmente para o formar”,
analise as afirmativas a seguir.
I.

II.

Em dança, a forma é um sistema de relações
dentro de um contexto que é a própria coreografia,
organizada a partir das relações estabelecidas
entre o corpo, que realiza movimentos, e os
elementos, como tempo, espaço, peso, tema,
música e intensões.
Em dança, a forma não deve ser entendida
simplesmente como um desenho no espaço,
mas como um invólucro dos sentimentos, ideias
e intensões. A dança não precisa ser explicada.

III. Em dança, a forma é configuração da matéria.
Quem dança transforma seu próprio corpo,
se molda e se remodela, se reconfigura. A
forma só pode ser entendida quando se leva em
consideração o modo como foi elaborada.
Estão corretas as afirmativas

Nesse contexto e conforme Siqueira (2006, p. 71),
assinale com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas.
(   ) O espetáculo de dança, ou a dança cênica,
constitui-se como modo de uma apresentação
artística organizada, tendo em vista a diversão e
o entretenimento da comunidade.

(   ) A organização na dança cênica de um espetáculo  
evidencia o aprendizado de técnicas corporais
características do conteúdo a ser apresentado
em cena. Nesse sentido, a dança cênica ocupa o
palco, se tornando alvo do público presente.
(   ) A organização na dança cênica evidencia o
aprendizado de técnicas que sustentam o lugar
do espetáculo na vida em sociedade. Além disso,
a dança cênica ocorre em espaço específico,
que se torna o recorte do mundo ao mesmo
tempo que promove o desligamento dele.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
Questão 44
A cultura digital é um universo caudaloso que tem
propiciado novos fenômenos pelo trânsito processual
entre corpo e cultura. Nesse universo, a dança com
mediação tecnológica surge como uma das vertentes
possíveis e de problematização poética crescente.
Nessa perspectiva e com base em Santana (2016),
analise as afirmativas a seguir.
I.

Na dança com mediação tecnológica, a poética
ocorre nos softwares e no sistema integrado que
realiza a mediação corpo-máquina.

II.

Na dança com mediação tecnológica, a poética
não se dá nas funções isoladas dos sistemas
computacionais, mas, sim, em sua aplicabilidade
na composição coreográfica da obra.

III. Na dança com mediação tecnológica, a poética
se dá pelos feitos e características que o
computador e os softwares podem executar,
na relação entre o corpo e as novas mídias.
Estão corretas as afirmativas

A) I e II, apenas.

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.

D) I, II e III.
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Questão 45
Sabe-se que nenhuma sociedade é estática, pois sua
cultura se modifica continuamente pela incorporação
de novos elementos. No caso do Brasil, nota-se essa
grande diversidade cultural por causa da miscigenação
de seu povo. Herdou-se, por exemplo, o modelo europeu
na concepção do calendário das festas tradicionais
que se entrelaçaram com as influências dos negros
africanos e indígenas nativos proporcionando ao País
muitas festividades singulares. Nessas comemorações,
observam-se vários elementos que lhes dão sentido
e significado. Dentre eles, as danças são a própria
essência da manifestação popular.
CÔRTEZ, Gustavo. Dança, Brasil: festas e danças populares.
Belo Horizonte: Leitura, 2000, p. 14.

Conforme Côrtes (2000, p. 19-26), relacione a
COLUNA II com a COLUNA I, associando as descrições
que se articulam com as festas / ciclos nacionais
brasileiros às suas respectivas caracterizações.
COLUNA I
1.

Ciclo natalino

2.

Ciclo carnavalesco

3.

Ciclo junino

4.

Festa do divino

5.

Auto do boi

(   ) De origem europeia, veio com portugueses
para o Brasil. Realizada durante as festividades
de Pentecostes, mescla várias manifestações
religiosas, como novenas, missas e procissões
acompanhadas por foliões. No Brasil, ocorre com
variações, mas o sentido é mesmo. Dentre as
danças executadas, destacam-se as cavalhadas
e o moçambique.
Assinale a sequência correta.
A) 3 2 1 4 5
B) 5 3 4 1 2
C) 3 5 2 1 4
D) 5 4 3 2 1
Questão 46
Para Siqueira (2006, p. 107), dança contemporânea
é um conceito que abarca construções coreográficas
muito diversas de variados lugares e culturas ao redor
do mundo.
Nesse contexto e conforme Siqueira (2006), analise as
afirmativas a seguir.
I.

A diversidade é uma das marcas da dança
contemporânea. Pode-se dizer que cada
artista produz obras que são fruto de
redes de influências e contágios múltiplos.
Há coreógrafos de características distintas que
realizam trabalhos corporais conhecidos como
dança contemporânea, mas que poderiam ser
classificados de forma diferente.

II.

A dança contemporânea é fruto da experiência
do ballet clássico, da dança moderna, da dança
expressionista, de influências orientais e de
modos recentes e urbanos de se movimentar,
como o hip-hop e o street dance. É hoje uma
construção estética consistente, embora difícil de
conceituar.

COLUNA II
(   ) Associa-se à homenagem a três santos e
padroeiros no Brasil. Vários são os elementos
que compõem o quadro das festividades desse
período: os mastros, o pau de sebo, as crendices,
os ritmos, as músicas e as danças trazem alegria
a essas festas.
(   ) Embora haja várias especulações, tem sua origem
desconhecida. O enredo é o mesmo em quase
todo o país. É caracterizada por encenação,
rezas, pajelanças e utilização de remédios
milagrosos. Os personagens são envolvidos por
danças e músicas. Essa festa é única no Brasil.
(   ) No Brasil, advinda das festas portuguesas,
marca uma comemoração que teve sua origem
ligada aos entrudos. Esse festejo brasileiro está
associado à alegria e à pujança, e o batuque
negro envolve a celebração com ritmo e dança.
Destaca-se o samba, presente em quase todos
os estados brasileiros.
(   ) São constantes, nesse período, as presenças dos
autos, de peças teatrais e de dançadas de caráter
moralizador, que tiveram origem na Idade Média.
Destacam-se o pastoril, as pastorinhas, as folias
de reis, os reisados e seus entremeios, como o
guerreiro e o bumba-meu-boi, e as homenagens
aos grandes feitos marítimos.
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III. A formação de bailarinos e coreógrafos na dança
contemporânea em todo o mundo, geralmente,
reúne várias experiências corporais, como artes
marciais, esportes, danças de estilos e gêneros
variados. O resultado é um trabalho corporal
que pode explorar tanto a verticalidade quanto
o contato com o chão em inúmeras e inusitadas
possibilidades.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.

Questão 47
Na concepção de Rudolf Von Laban (1879–1958), um
dos mais importantes pesquisadores do movimento
do século XX, a dança é essencialmente uma poética
dos movimentos do corpo no espaço. O pesquisador
elaborou um sistema de análise do movimento humano
aplicável à dança e codificou as várias possibilidades de
ações corporais, trabalhando os conhecidos elementos
do esforço.
Nesse contexto, relacione a COLUNA II com a COLUNA I,
associando os fatores dos elementos do esforço às
suas respectivas descrições, conforme LABAN (1978,
p. 120-125).
COLUNA I
1.

Peso

2.

Tempo

3.

Espaço

4.

Fluência

COLUNA II
(   ) Classifica-se entre os elementos firme e leve do
esforço.
(   ) Classifica-se entre os elementos direto e flexível
do esforço.

III. O trabalho muscular, o treinamento, as próteses,
o silicone, a alimentação, as cirurgias plásticas,
os hábitos e os costumes promovem modificações
aparentes no corpo. Nesse sentido, o uso de
técnicas do balé clássico pode fazer parte da
mistura e do hibridismo da dança contemporânea.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 49
Santana (2006) considera que nos últimos anos,
em virtude do entrelaçamento entre a arte, a ciência
e a tecnologia, a dança contemporânea sofre uma
contaminação, e esse fato pode ser percebido em vários
espetáculos e nas inúmeras criações coreográficas
espalhadas pelo mundo.  
Analise as seguintes afirmativas e a relação proposta
entre elas.
I.

(   ) Classifica-se entre os elementos controlado e
livre do esforço.
(   ) Classifica-se entre os elementos súbito e
sustentado do esforço.
Assinale a sequência correta.
A) 3 1 2 4
B) 1 3 4 2
C) 4 2 1 3

Numa estrutura de perspectivas renascentistas,
o espetáculo é voltado para fora, como na posição
en dehors das bailarinas clássicas. O palco é
configurado como uma tela de pintura e o público
tem a função de contemplador de uma obra,
PORQUE

II.

a dimensão do plano nas artes contemporâneas
é tridimensionalizada. O público deixa a função
de contemplador para se tornar observador,
mas reconhecendo-se como implicado nessa
observação.

D) 2 4 3 1

Considerando essas afirmativas e sua inter-relação,
assinale a alternativa correta.

Questão 48

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

Domingues (1997, p. 29) preconiza que o homem
passa do estado das cavernas às videoconferências,
à telepresença, à robótica, à realidade virtual, chegando
à arquitetura do ciberespaço, aos menus eletrônicos,
aos websites. No século XXI, as tecnologias interativas
estão cada vez mais acessíveis. Siqueira (2006, p. 211)
corrobora com Domingues, quando afirma que “um
corpo de um dançarino ou bailarino do início do século
XXI é diferente de outro dos anos de 1959 ou ainda é
diferente de um terceiro do século XIX”.

B) As afirmativas I e II 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.

Considerando as marcas que inauguram o século XXI,
segundo Siqueira (2006), analise as afirmativas a seguir.
I.

Se a cultura recebe diferentes influências e se há
um novo contexto, novas tecnologias e técnicas,
o corpo que dança – e que está inserido nessa
cultura – se tornou um corpo diferente também.

II.

Tanto no plano da arte como no plano da
cultura, há contaminações, contágios, misturas,
hibridismos em um movimento contínuo. O corpo
que dança – e que está inserido nessa cultura –
se tornou mais forte e tecnicamente melhor.
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Questão 50
Considerando que o filósofo Roger Garaudy, em seu
livro Dançar a vida (1980), reflete sobre o significado da
dança na vida, na cultura e na história da humanidade,
tendo em vista o futuro e o papel da dança na sociedade,
assinale com V as afirmativas verdadeiras e com
F as falsas.
(   ) Para ter participação real na criação continuada
do homem, a dança exige do sujeito um
conhecimento profundo das técnicas corporais e
de seu movimento sociocultural, do estudo das
raízes que são comuns ao ato do trabalho e das
pesquisas históricas.
(   ) A dança, como toda forma da cultura, precisa
estar em diálogo com as civilizações, pois é nesse
diálogo que são resgatados e compreendidos os
significados das técnicas e das concepções de
mundo de cada continente terrestre.
(   ) Na dança, o ato de criação estética precisa estar
conectado a critérios, como a instituição de uma
economia, um sistema político e uma estrutura
que criem as condições nas quais cada sujeito
possa vir a se tornar um criador, um poeta.
(   ) A dança é um jogo, e o sujeito social precisa
conjugar sinfonicamente sua dimensão social e
sua criatividade em um sistema aberto para o
futuro, pois não existe ato mais revolucionário do
que enfrentar o mundo enquanto criador.
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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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

analista cultural / letras
Código: 413

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.
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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
analista cultural / Letras
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 31 a 36.
Explicando Hamlet aos primitivos
Affonso Romano de Sant’Anna

Uma antropóloga americana chamada Laura Bohannan
resolveu testar se uma tribo primitiva na África (os Tiv)
podia compreender Shakespeare. Ela partia de um
pressuposto: que o gênio inglês tratava de sentimentos
universais nos seus textos dramáticos, portanto, todos
deveriam entendê-lo. E, assim, dispôs-se a verificar os
limites de sua teoria, que era também uma maneira de
estudar antropologicamente as diferenças culturais.
Rumou para o oeste da África e foi viver com os Tiv.
Adotou uma estratégia que foi ficar lendo sozinha,
na sua cabana, o Hamlet. Ficava de propósito lá
entretida esperando que eles se interessassem pelo que
estava lendo. E tão entretida estava que os primitivos
começaram a ficar intrigados, afinal, o que acontecia com
ela quando ficava com aquele livro na mão? Pediram,
então, que lhes contasse a história que estava lendo.
Laura chamou-os para ouvi-la. Estavam eles ali já
sentadinhos em torno dela e mal ela iniciou a narrar,
começaram os problemas de interpretação. Quando
descreve aquela cena inicial em que o rei e pai de
Hamlet, depois de assassinado, aparece vagando na
torre do castelo, um dos homens da tribo disse que
aquilo era impossível. Ele não podia ser o “chefe”, mas
outra pessoa, apenas um representante dele. E a coisa
tornou-se mais complicada porque não podiam entender
a palavra “fantasma”. Para eles só podia ser um “zumbi”,
uma entidade maléfica qualquer. Além do mais, diziam,
os mortos não andam, que coisa era aquela de ficar
zanzando noite adentro?
A antropóloga tentou explicar uma coisa e outra, e
tentando passar por cima das divergências, continuou.
Quando lhes foi dito que o tal fantasma do rei havia
confidenciado a Hamlet que só ele, seu próprio filho,
poderia resolver o problema de sua morte, ou seja,
de vingá-lo, de novo os primitivos acharam estranho.
Na tribo deles, não é tarefa dos jovens resolverem os
problemas. Quem tem que assumir a responsabilidade
é o ancião. E o ancião na estória de Hamlet era Cláudio,
tio de Hamlet. Só que este é que havia assassinado o rei
com o beneplácito da própria mãe de Hamlet.
Os africanos já deviam estar achando os brancos para
lá de malucos, e mais intrigados ficaram quando a
narradora lhes deu outra informação da estória. Ou seja,
que Gertrudes, a mãe de Hamlet, se casou rapidamente
com Cláudio, ou seja, não havia sequer deixado o
cadáver do marido esfriar.
Isso era, de novo, inaceitável. Segundo o costume
daquela tribo, a viúva tinha que ficar pelo menos dois
anos de luto. Claro que as mulheres nem sempre
concordavam com isso, pois durante a narrativa da
antropóloga, uma esposa que ouvia a estória reclamava
que quando o marido morria, era necessário rapidamente
outro homem para cuidar do campo e das cabras.
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Enfim, a tarefa a que se propôs a antropóloga americana
foi se frustrando. A cada informação que dava, vinha
uma divergência cultural e simbólica. Ela teve até que
saltar o famoso monólogo. Essa coisa de “ser” e “estar”
só os metafísicos ocidentais entendem.
É possível que você como eu nunca tenha tentado
explicar Hamlet aos gentios. Mas é certamente provável
que, sem ir à África e sem ter o Hamlet nas mãos, você
e eu tenhamos tido experiências semelhantes dentro da
nossa própria tribo tentando explicar o inexplicável. Em
relação a outras tribos, piora.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Ler o mundo.
São Paulo: Global, 2011.

Questão 31
A leitura do texto permite atestar a tese implícita de que
A) valores pretensamente universais podem não se
estender a culturas muito distintas e, às vezes,
nem mesmo são corroborados no interior da
própria cultura que os concebeu.
B) valores pretensamente universais alcançam
culturas que não sejam tão díspares entre si, a
exemplo de uma macrocultura que se denomina
ocidental.
C) nem mesmo os clássicos da literatura resistem
à passagem do tempo, em vista das mudanças
culturais e das transformações da sociedade.
D) clássicos da literatura, a despeito de sua
obsolescência, resistem à passagem do tempo
e às diferenças que se impõem entre as culturas.
Questão 32
Considere as afirmativas a seguir.
I.

A frustração atribuída à tarefa da antropóloga
pode ser interpretada como parcial, haja vista que
ela, apesar de não ter confirmado sua hipótese
inicial, teve a oportunidade de estudar diferenças
culturais.

II.

Os membros da tribo Tiv decepcionaram a
antropóloga, já que não quiseram conhecer a
história que ela pretendia lhes contar.

III. No texto, a palavra “primitivo” é usada na acepção
de “bruto”, “estúpido”, “impulsivo”.
IV. O texto sugere que existem críticas aos hábitos
dos Tiv feitas por membros de sua própria tribo.   
Estão corretas, de acordo com o texto, as afirmativas
A) I e III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II, III e IV.

Questão 33

Questão 37

São palavras empregadas, no texto, como sinônimas,
exceto:

Leia o trecho a seguir, retirado da obra de Ana Lúcia
Souza Silva.

A) Zumbi – fantasma
B) Primitivos – gentios
C) Pressuposto – teoria
D) História – estória
Questão 34
Releia o trecho a seguir.
“Só que este é que havia assassinado o rei com o
beneplácito da própria mãe de Hamlet.”
A palavra destacada tem o mesmo sentido de
A) consentimento.
B) avidez.
C) sacrilégio.
D) clamor.

“O rap é um dos gêneros no qual podemos observar
a brincadeira com a linguagem que sustenta um dizer
que é autônomo, contestador, contra-hegemônico e
promotor de um conhecimento mobilizador. Mesmo
quando um rap é lido, a sonoridade está presente
de forma tão fundamental que é possível ‘ouvi-lo’.
A subversão da escrita por meio da oralização confere ao
rap uma originalidade e uma autonomia perante a escrita
escolarizada que mostra a inventividade e a agência de
sujeitos que querem expressar as peculiaridades da
vida marginalizada por meio de uma escrita também
‘marginal’.”
SOUZA, Ana Lúcia Silva. Letramentos de reexistência,
2011, p. 119.

Nesse fragmento, defende-se a
A) escrita escolarizada como meio indispensável de
ascensão social.
B) supremacia da oralidade sobre a escrita no
gênero textual apresentado.

Questão 35

C) promoção de artistas negros oriundos das
periferias das grandes metrópoles.

Assinale a alternativa em que o deslocamento da palavra
destacada acarretou mudança de sentido na frase.

D) subversão da oralidade por meio de uma escrita
considerada marginal.

A) “Ela teve até que saltar o famoso monólogo.” /
Ela teve que saltar até o famoso monólogo.
B) “Pediram, então, que lhes contasse a história
que estava lendo.” / Então, pediram que lhes
contasse a história que estava lendo.
C) “Laura chamou-os para ouvi-la.” / Laura os
chamou para ouvi-la.
D) “Ou seja, que Gertrudes, a mãe de Hamlet, se
casou rapidamente com Cláudio, ou seja, não
havia sequer deixado o cadáver do marido
esfriar.” / Ou seja, que Gertrudes, a mãe de
Hamlet, se casou rapidamente com Cláudio, ou
seja, não havia deixado sequer o cadáver do
marido esfriar.
Questão 36
Assinale a alternativa em que a expressão destacada
tem função sintática diferente das demais, também
destacadas.
A) “Uma
antropóloga
americana
chamada
Laura Bohannan resolveu testar se uma tribo
primitiva na África (os Tiv) podia compreender
Shakespeare.”
B) “Adotou uma estratégia que foi ficar lendo
sozinha, na sua cabana, o Hamlet.”
C) “Para eles só podia ser um ‘zumbi’, uma
entidade maléfica qualquer.”
D) “Ou seja, que Gertrudes, a mãe de Hamlet,
se casou rapidamente com Cláudio, ou seja,
não havia sequer deixado o cadáver do marido
esfriar.”

Questão 38
O trecho a seguir, retirado da obra de Ana Lúcia Souza
Silva, trata dos pressupostos bakhtinianos da linguagem.
“Tomando como base a concepção ______________
da linguagem, que, em última instância, postula que
não há linguagem sem sujeitos, sujeitos __________,
que impregnam a linguagem com suas ______________
e práticas sociais, a linguagem pode ser compreendida
apenas nas instâncias sociais de uso, o que implica
necessariamente __________________ o conteúdo
ideológico nas enunciações. Sob tal perspectiva, até
o pensamento individual, que resulta da ideologia do
cotidiano, entendido como ‘a totalidade da atividade
mental centrada sobre a vida cotidiana’ (Bakhtin /
Volóshinov, 1995 [1929], p. 118), influencia e é
influenciado pelos ‘sistemas ideológicos constituídos’
que cercam o sujeito em sociedade. A palavra, que se dá
na medida do encontro como o outro e com a situação
_______________, intervém nos enunciados.”  
(SOUZA: 2011, p, 53)

Assinale a alternativa que completa
respectivamente as lacunas anteriores.

correta

e

A) psicológica / individuais / idiossincrasias / avaliar /
abstrata
B) dialógica / plurais / ideologias / considerar /
concreta
C) antropológica / especiais / idiossincrasias /
interpretar / concreta
D) filosófica / racionais / ideologias / ponderar /
abstrata
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Questão 39

Questão 41

Ana Lúcia Silva Souza, na obra Letramentos de
reexistência, afirma que as origens do rap remontam a
práticas culturais

Leia o fragmento a seguir, da obra de Alfredo Bosi.

A) da África tradicional, recriadas na atualidade, nas
quais a linguagem oral assume papel central.
B) da Jamaica, que floresceram nos anos 1980 e
criaram uma identidade própria para a música
americana.
C) do Brasil pós-colonial, quando, muito lentamente,
os costumes africanos passaram a integrar a
identidade musical do país.    
D) dos Estados Unidos, por meio da influência de
gêneros como o Blues e o Gospel, caracterizados
por grande intensidade rítmica.

“Se romantismo quer dizer, antes de mais nada, um
progressivo dissolver-se de hierarquias (Pátria, Igreja,
Tradição) em estados de alma individuais, então Álvares
de Azevedo, Junqueira Freire e Fagundes Varela serão
mais românticos do que Magalhães e do que o próprio
Gonçalves Dias; estes ainda postulavam, fora de si, uma
natureza e um passado para compor seus mitos poéticos:
àqueles caberia fechar as últimas janelas a tudo o que
não se perdesse no Narciso sagrado do próprio eu, a
que conferiam o dom da eterna ubiquidade.
Dizia Obermann ao Senancour: ‘“Eu sinto: eis a única
palavra do homem que exige verdades. Eu sinto, eu
existo para me consumir em desejos indomáveis, para
me embeber na sedução de um mundo fantástico, para
viver aterrado com o seu voluptuoso engano’.”
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira.
1994, p. 110.

Questão 40
Leia o trecho a seguir, retirado da obra de Ana Lúcia
Souza Silva.
“Grafite
O grafite é um texto multissemiótico, que mescla o
verbal e o não verbal, com diferentes técnicas e estilos
para intencionalmente interferir na paisagem urbana. O
grafiteiro ou a grafiteira pintam temáticas significativas
do momento que se vive. Classicamente os trabalhos
que se apropriam dos muros e fachadas são utilizados
para “mandar sua mensagem”.    
Até que o grafite fosse reconhecido como arte,
muitos grafiteiros foram espancados, presos como
‘perturbadores da ordem’, mas mesmo tendo cerceadas
suas escritas em forma de desenho, continuaram
a buscar formas de sustentar sua arte subversiva.
Atualmente, alguns grafiteiros, em sua maioria brancas
e de classe média, expõem seus trabalhos em galerias
ou são convidados para pintar em espaços públicos.
Além disso, é interessante observar como a escola, por
meio de oficinas ou nas aulas de artes, em tentativas
de envolver alunos e comunidade, vem abraçando o
grafite como uma expressão artística válida e relevante.
Isso não significa que todos os desafios foram vencidos,
uma vez que, devido ao custo de sua produção –
sprays, suportes, rolos, pincéis –, muitos não têm como
expressar sua arte de forma socialmente legítima.”
SOUZA, Ana Lúcia Silva. Letramentos de reexistência,
2011, p. 119.

De acordo com o texto, são definidos dois desafios
concernentes ao grafite. Em primeiro lugar,
A) a perda do seu caráter subversivo; em segundo
lugar, a inclusão de artistas ainda marginalizados.
B) sua legitimação como arte; em segundo
lugar, a inclusão de artistas grafiteiros ainda
marginalizados.
C) sua legitimação como arte; em segundo
lugar, sua manifestação em espaços urbanos
apropriados.
D) a perda do seu caráter subversivo; em segundo
lugar, sua apropriação por artistas de todas as
classes sociais.    
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Considere as afirmativas a seguir.
I.

Caracterizam essa fase romântica a oclusão do
sujeito em si próprio, a melancolia, o tédio, a
autoironia masoquista.

II.

O trecho cita poetas pertencentes à “geração
byroniana”.  

III. Para poetas como Álvares de Azevedo e
Junqueira Freire, cuja linguagem remonta à
situação adolescente, o eu é uma referência
obsessiva.
IV. O período romântico a que o trecho faz referência
é o início da segunda metade do século XIX.
Estão corretas as afirmativas
A) I e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II, III e IV.
Questão 42
Leia o fragmento a seguir, da obra de Alfredo Bosi.
“As letras como instrumento de ação
Iniciado ao tempo das campanhas pela Abolição
(v. Joaquim Nabuco) e pela República, e coincidindo com
a mudança do regime e as agitações dos seus primeiros
anos, o período realista conheceu amplamente o uso da
palavra como forma de ação política. O que, em alguns
casos, interessa à história literária, conforme a maneira
pela qual se comunicam e se configuram os materiais
ideológicos.”
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira,
1994, p. 255.

A linha mestra de toda essa fase foi a
A) criação de uma literatura independente.
B) recusa ao sentimento ufanista.
C) crítica ao pensamento positivista.
D) luta pela liberdade.

INSTRUÇÃO: Leia o fragmento a seguir, da obra História
concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bosi para
responder às questões 43 e 44.
No contexto da poesia brasileira, o Concretismo afirmouse como antítese à vertente intimista e estetizante
dos anos 40 e repropôs temas, formas e, não raro,
atitudes peculiares ao Modernismo de 22 em sua
fase mais polêmica e mais aderente às vanguardas
europeias. Os poetas concretos entendem levar às
últimas consequências certos processos estruturais que
marcaram o futurismo (italiano e russo), o dadaísmo e, em
parte, o surrealismo, ao menos no que este significa de
exaltação do imaginário e do inventivo no fazer poético.
São processos que visam atingir e explorar as camadas
materiais do significante (o som, a letra impressa,
a linha, a superfície da página; eventualmente, a cor,
a massa) e, por isso, levam a rejeitar toda concepção
que esgote, nos temas ou na realidade psíquica do
emissor, o interesse e a valia da obra.

C)

(Augusto de Campos)

D)

(BOSI, 1994, p. 476)  

Questão 43
Por definição, o Concretismo se coloca como um
movimento que recusa a(o)
A) expressionismo.

(Ronaldo Azeredo)

B) realidade.
C) imaginação.

Questão 45

D) experimentalismo.

Leia o trecho a seguir, retirado da obra Perdida entre
signos: literatura, artes e mídias, hoje, de Solange de
Oliveira.

Questão 44
Assinale a alternativa cujo poema, dado o seu caráter
metalinguístico, faz alusão ao conceito de poesia
concreta.

A)

(José Grünewald)

B)

“Há que notar ainda as transposições entre a música e
as outras artes no que diz respeito aos estilos de época,
da antiguidade ao ecletismo radical do pós-modernismo.
Para ficar num único exemplo, lembro os traços
impressionistas na música e na pintura. Aos contornos
imprecisos do desenho nos quadros impressionistas,
correspondem, na música, os fragmentos melódicos,
descontínuos, dissolvidos na massa harmônica.
A mistura de cores na paleta do pintor assemelha-se
à de timbres na composição musical. Se, na pintura,
a precisão da linha cede a esboços sugeridos pela
cor, na música, a linha melódica deriva da harmonia,
da sequência de acordes, mais que de série de notas.”
(OLIVEIRA, 2012, p. 72.)

No processo de transposição artística, a precisão da
linha, na pintura, é comparada, na música, à
A) sequência de acordes.
B) série de notas.
C) linha melódica.
D) massa harmônica.

(José Grünewald)
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INSTRUÇÃO: Leia o trecho a seguir, retirado da obra
Perdida entre signos: literatura, artes e mídias, hoje,
de Solange de Oliveira, para responder às questões
46 e 47.

Questão 47
As críticas apresentadas nesse trecho atribuem ao
Pós-Modernismo a ausência de   

“Para a avaliação da arte contemporânea, a relevância
de tantas apropriações, releituras, transcrições, paródias
e pastiches – diferentes formas de processos tradutórios
– vem sendo objeto de múltiplos debates. Interessa-me
sobretudo o sentido da obsessão pós-moderna pela
recriação do passado. Formas de construção intertextual,
que criam arte a partir da própria arte, paródia e pastiche
distinguem-se, segundo alguns, pelo fato de que,
ao contrário da paródia, o pastiche não visa a um efeito
satírico. A esse respeito, entre os julgamentos negativos
destacam-se os de Frederic Jameson e Jean Baudrillard,
que denunciam o pastiche como forma ’cega‘ ou ’vazia‘
de paródia. Jameson o reduz a uma manifestação
’esquizofrênica‘, uma “reabilitação nostálgica do
passado”, concluindo que, ’num mundo incapaz de
renovação estilística, só resta a imitação de estilos
mortos, a fala através das máscaras e com as vozes dos
estilos do museu imaginário‘ [...] O pastiche seria assim
inferior à paródia, já que lhe falta a intenção crítica,
pouco requisitada num mundo esvaziado de padrões
morais. Pelo abuso do pastiche, que ele atribui à falta
de historicidade e à ’presentificação‘ da arte, Jameson
critica não apenas a Literatura, mas outras artes, como
o Cinema e a Arquitetura contemporâneos. Na mesma
linha, Hal Foster vê no ecletismo do que ele considera
’estilo oficial do pós-moderno‘, ’uma ameaça ao próprio
conceito de estilo, pelo menos enquanto expressão
singular de uma época [...] um sinal de desintegração
estilística e do colapso da história‘ – um sintoma, enfim,
voltando a Jameson, de incapacidade para inovações
formais, presentes no Modernismo.”

“Em uma sociedade letrada como a nossa,
as possibilidades de exercício do corpo da linguagem
pelo uso das palavras são inumeráveis. Há, entretanto,
uma que ocupa lugar central. Trata-se da escrita.
Praticamente todas as transações humanas da nossa
sociedade letrada passam, de uma maneira ou de outra,
pela escrita, mesmo aquelas que aparentemente são
orais ou imagéticas. É assim com o jornal televisionado,
com o locutor que lê um texto escrito. É assim com
práticas culturais de origem oral como a literatura de
cordel, cujos versos são registrados em folhetos para
serem vendidos nas feiras. Também a tela do computador
está repleta de palavras e os videogames cheios de
imagens não dispensam as instruções escritas. Essa
primazia da escrita se dá porque é por meio dela que
armazenamos nossos saberes, organizamos nossa
sociedade e nos libertamos dos limites impostos pelo
tempo e pelo espaço. A escrita é, assim, um dos mais
poderosos instrumentos de libertação das limitações
físicas do ser humano.”  

(OLIVEIRA, 2012, p. 73.)

(COSSON, 2007, p. 16.)

A) recursos intertextuais.
B) qualquer tentativa de recuperar o passado.
C) originalidade estilística.
D) senso de ecletismo.
INSTRUÇÃO: Leia o trecho a seguir, retirado da obra
Letramento literário: teoria e prática, de Rildo Cosson,
para responder às questões 48 e 49.

Questão 46

Questão 48

O trecho cita recursos intertextuais, a exemplo da
paródia e do pastiche. Na obra Ler e compreender os
sentidos do texto, Koch e Elias discutem o conceito de
“intertextualidade”.

É correto afirmar, com base nesse texto, que

Para as autoras, a intertextualidade, em strictu sensu,
ocorre quando
A) um texto se constitui por um processo de
cópia de outro texto (intertexto) anteriormente
produzido, que faz parte da memória social de
uma coletividade.
B) um já-dito, prévio a todo dizer, permite a criação
de um mosaico, haja vista que todo texto
recupera, necessariamente, citações ou outros
dizeres que o antecederam e lhe deram origem.
C) um texto está inserido outro texto (intertexto)
anteriormente produzido, que faz parte da
memória social de uma coletividade.
D) um já-dito, prévio a todo dizer, permite a criação
de um interdiscurso, haja vista que todo texto
recupera, necessariamente, discursos ou dizeres
que o antecederam e lhe deram origem.
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A) a língua escrita é mais importante do que a
língua oral.
B) as sociedades de tradição oral se submetem às
de tradição escrita.
C) a escrita está
multissemióticos.  

presente

em

sistemas

D) a literatura oral não sobrevive sem que recorra
aos registros escritos.

Questão 49
Considerando que partes desse texto foram reescritas,
com alterações, assinale a alternativa cujo trecho
apresenta, em relação ao texto original, problemas
concernentes à forma e / ou ao conteúdo.
A) Em uma sociedade letrada como a nossa,
as possibilidades de exercício do corpo
da linguagem pelo uso das palavras são
incalculáveis. Há, porém, uma que ocupa lugar
fulcral. Trata-se da escrita.
B) Quase todas as transações humanas da nossa
sociedade letrada passam, de uma maneira
ou de outra, pela escrita, mesmo aquelas que
aparentemente são orais ou visuais. É assim
com o jornal televisionado, com o apresentador
que lê um texto escrito.
C) É assim com práticas culturais de origem oral
como a literatura de cordel, cujos versos são
escritos em folhetos para serem comercializados
nas feiras. Ademais, a tela do computador,
repleta de palavras, e os videogames, cheios de
imagens, não dispensam as instruções escritas.
D) A preponderância da escrita se dá porque é
através dela que arquivamos nossos saberes,
administramos nossa sociedade e libertamo-nos
dos liames impostos pelo tempo e pelo espaço.
A escrita é não obstante, um dentre os mais
coercitivos instrumentos de libertação das
limitações físicas do ser humano.  
Questão 50
De acordo com a obra Letramento literário: teoria e
prática, de Rildo Cosson, é correto afirmar:
A) Aceitar a existência do cânone como herança
cultural que precisa ser trabalhada não implica
prender-se ao passado em uma atitude
sacralizadora das obras literárias; assim como
a adoção de obras contemporâneas não pode
levar à perda da historicidade da língua e da
cultura.
B) A literatura deve ser vista como um sistema
autônomo perante outros tantos sistemas.
O mais importante desses sistemas corresponde
ao cânone, e a relação entre eles não é tão
dinâmica quanto se deseja.
C) Aceitar a existência do cânone como herança
cultural que precisa ser trabalhada pressupõe
a necessária atitude sacralizadora das obras
literárias. Nesse sentido, a adoção de obras
contemporâneas não pode levar à perda da
historicidade da língua e da cultura.
D) A literatura deve ser vista como um sistema
composto de outros tantos sistemas. Um desses
sistemas é denominado, equivocadamente, de
cânone, e a relação entre eles é tão dinâmica que
a adoção de um cânone depende, sobretudo, de
um viés ideológico definido.
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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

analista cultural / história
Código: 414

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

Analista Cultural / História

Questão 34
São finalidades da Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial, realizada em Paris, em
2003, exceto:
A) Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.

Questão 31
Segundo a Lei n° 11.904, de 14 de janeiro de 2009,
que institui o Estatuto de Museus, são princípios
fundamentais dos museus, exceto:
A) Intercâmbio institucional.
B) Valorização e preservação do patrimônio cultural
e ambiental.
C) Universalidade do acesso, respeito e valorização
à diversidade cultural.
D) Autonomia econômico-financeira.
Questão 32
De acordo com o Art. 216 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988, constituem patrimônio
cultural brasileiro os seguintes bens de natureza material
e imaterial, exceto:
A) Criações artísticas, científicas e tecnológicas.

C) Conscientização, no plano local e internacional,
da importância do patrimônio material e de seu
reconhecimento recíproco.
D) Cooperação e a assistência internacionais.
Questão 35
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) reuniu-se
em Paris, entre os dias 17 de outubro e 21 de novembro
de 1972, na chamada Convenção para a Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural.
De acordo com o Art. 1º dessa Convenção, relacione
a COLUNA II com a COLUNA I, associando o verbete
apresentado a seu respectivo conceito.
COLUNA I

B) Modos de criar, fazer, viver e morrer.

1.

Monumentos

C) Obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços dedicados às manifestações
artístico-culturais.

2.

Conjuntos

3.

Locais de interesse

D) Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
Questão 33
Sobre os conceitos de museologia, assinale a alternativa
correta.
A) Acervo é o conjunto de bens culturais, de caráter
exclusivamente material, móvel ou imóvel, que
constitui o campo documental de determinado
museu, podendo estar ou não cadastrado na
instituição.
B) Museu, de acordo com uma definição de
caráter operacional do Conselho Internacional
de Museus (ICOM), é o estabelecimento
permanente, com ou sem fins lucrativos, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento, aberto
ao público, que coleciona, conserva, comunica e
exibe a evidência material do homem e seu meio
ambiente.
C) Coleção é o conjunto de objetos, de natureza
exclusivamente artificial, reunidos por pessoas
ou instituições, que perderam seu valor de
uso, mantidos fora do circuito econômico,
sujeitos à proteção especial, em local reservado
para esse fim.
D) Bem cultural é todo testemunho do homem e seu
meio, apreciado em si mesmo, sem estabelecer
limitações derivadas de sua propriedade, seu
uso, sua antiguidade ou seu valor econômico.
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B) Respeito ao patrimônio cultural imaterial das
comunidades, grupos e indivíduos envolvidos.

COLUNA II
(   ) Grupos de construções isoladas ou reunidos
que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou
integração na paisagem, têm valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte
ou da ciência.
(   ) Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos de estruturas de caráter
arqueológico, inscrições, grutas e grupos de
elementos com valor universal excepcional do
ponto de vista da história, da arte ou da ciência.
(   ) Obras do homem ou obras conjugadas do homem
com a natureza e zonas, incluindo os sítios de
interesse arqueológico, com um valor universal
excepcional do ponto de vista histórico, estético,
etnológico ou antropológico.
Assinale a sequência correta.
A) 2 1 3
B) 1 2 3
C) 3 1 2
D) 3 2 1

Questão 36

Questão 38

Analise as afirmativas a seguir referentes ao Decreto-Lei
nº 25, de 30 de novembro de 1937.

A respeito da chancela da Paisagem Cultural Brasileira
de que trata a Portaria do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nº 127, de 30 de
abril de 2009, assinale com V as afirmativas verdadeiras
e F as falsas.

I.

O tombamento de coisa pertencente à pessoa
natural ou à pessoa jurídica de direito privado se
fará voluntária ou compulsoriamente.

II.

As coisas tombadas, que pertençam à União,
aos estados ou aos municípios são alienáveis,
podendo ser transferidas de uma a outra das
referidas entidades, assim como a particulares.

III. Proceder-se-á ao tombamento compulsório
quando o proprietário se recusar a anuir à
inscrição da coisa.
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 37
O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, institui o
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que
constituem o patrimônio cultural brasileiro. De acordo
com o referido dispositivo legal, o registro desses bens se
fará em um dos quatro livros de acordo com a relevância
nacional para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira.
Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos
quatro livros instituídos pelo Decreto nº 3.551/2000.
A) Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro
do Artesanato, Livro de Registro das Formas
de Expressão e Livro de Registro do Folclore
Brasileiro.
B) Livro de Registro do Artesanato, Livro de Registro
das Celebrações, Livro de Registro da Culinária
e Gastronomia e Livro de Registro dos Lugares.
C) Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro
das Celebrações, Livro de Registro das Formas
de Expressão e Livro de Registro dos Lugares.
D) Livro de Registro do Folclore Brasileiro, Livro
de Registro das Celebrações, Livro de Registro
das Formas de Expressão e Livro de Registro da
Culinária e da Gastronomia.

(   ) Apenas pessoas naturais e pessoas jurídicas
de direito público são partes legítimas para
requererem processo administrativo visando a
chancela de Paisagem Cultural Brasileira.
(   ) Paisagem Cultural Brasileira é uma porção
peculiar do território nacional, representativa
do processo de interação do homem com o
meio natural, à qual a vida e a ciência humana
imprimiram marcas ou atribuíram valores.
(   ) A chancela da Paisagem Cultural Brasileira
implica no estabelecimento de pacto que
pode envolver o poder público, a sociedade
civil e a iniciativa privada, visando a gestão
compartilhada da porção do território nacional
assim reconhecida.
(   ) A chancela de Paisagem Cultural Brasileira tem
por finalidade atender tanto ao interesse público
quanto ao interesse privado, contribuindo para
a preservação do patrimônio cultural e para a
promoção do desenvolvimento econômico e
social, preconizados pela Constituição Federal
de 1988.
Assinale a sequência correta.
A) F V F V
B) V F F V
C) V F V F
D) F V V F
Questão 39
Na década de 1960, Regina M. Real definiu o verbete
“exposição” objetivamente como “uma mostra de
trabalhos de arte, ciência ou história em recinto
apropriado. Pode ser permanente (coleções de
museus), temporária (por tempo determinado), itinerante
(várias localidades), retrospectiva, comemorativa”
(REAL, Regina M. Termos técnicos e matérias afins,
1962. p. 227).
Essa definição de “exposição” passou por alterações
desde os anos 1960, especialmente porque a(s)
A) mostras passaram, desde então, a se concentrar,
sobretudo, em trabalhos artísticos.
B) mostras
itinerantes
deixaram
compreendidas como exposições.

de

ser

C) expressão “exposição permanente” vem caindo
em desuso, sendo mais usual a expressão
“exposição de longa duração”.
D) definição de “recinto apropriado” foi reduzida,
tendo em vista que os espaços expositivos
demandam recursos financeiros vultuosos.
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Questão 40
Considere o quadro a seguir.
Plano geral de classificação de acervos museológicos
Classificação

Termo (Objeto)

1. Caça / Guerra

Espingarda

2. Artes visuais / Cinematográficas

Escultura

3. Objetos pecuniários

Objeto 1

4. Construção

Azulejo
Objeto 2

5. Interiores
6. Trabalho

Enxada

7. Lazer / Desporto

Bola de futebol

8. Insígnias

Cetro
Objeto 3

9. Objetos cerimoniais
10. Comunicação

Rádio

11. Transporte

Carroça

12. Objetos pessoais

Escova de dentes

13. Castigo / Penitência

Algema

14. Medição / Registro / Observação / Processamento
15. Embalagens / Recipientes

Objeto 4
Barril

16. Amostras / Fragmentos

Parafuso

Um sextante, uma cédula de papel-moeda, um turíbulo e uma cadeira que, hipoteticamente, componham o acervo de um
museu, correspondem nesse Plano Geral de Classificação apresentado, respectivamente, ao
A) Objeto 4, Objeto 1, Objeto 2 e Objeto 3.
B) Objeto 1, Objeto 3, Objeto 2 e Objeto 4.
C) Objeto 1, Objeto 3, Objeto 4 e Objeto 2.
D) Objeto 4, Objeto 1, Objeto 3 e Objeto 2.
Questão 41
Um dos primeiros atos jurídicos da Constituinte, em 2 de outubro de 1789, foi colocar os bens do clero à disposição da
nação. Vieram em seguida os dos emigrados, depois os da Coroa. Essa fabulosa transferência de propriedade e essa
perda brutal de destinação eram sem precedentes e trouxeram problemas também sem precedentes.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: Edição Unesp, 2006. p. 98.

Considerando o contexto da Revolução Francesa, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

As catedrais e igrejas que, em muitos casos, haviam perdido seus telhados, foram convertidas em depósitos de
munição, de salitre ou de sal e, dependendo do caso, também em mercados, enquanto os conventos e abadias
eram transformados em prisões ou em casernas. L. G. Bréquigny, presidente da Comissão para Criação de
Depósitos, sugeriu que se utilizassem as igrejas desativadas como museus,
PORQUE

II.

as comissões revolucionárias encarregadas da conservação dos bens imóveis (conventos, igrejas, castelos,
residências particulares) eram despreparadas e não dispunham de infraestruturas técnicas e financeiras que lhes
permitissem substituir os antigos proprietários eclesiásticos, reais ou feudais na tarefa de proceder à manutenção
dos bens.

A respeito dessas afirmativas e da relação proposta entre elas, assinale a alternativa correta.
A) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
C) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
D) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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Questão 42

Questão 44

Analise as afirmativas a seguir referentes à Revolução
Francesa e ao surgimento das instituições voltadas à
preservação do patrimônio.

Os testemunhos materiais classificados como
“patrimônio histórico e artístico” revelam um conjunto
de monumentos antigos, eleitos, em maior parte, pelas
políticas de preservação do patrimônio estabelecidas
pelo Estado. Entretanto, a seleção desses monumentos
está longe de refletir a diversidade, as tensões e os
conflitos que caracterizam a produção cultural do Brasil.
Sabe-se que há uma gama de bens e manifestações
culturais significativas passíveis de reconhecimento.
O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que
“institui o registro de bens culturais de natureza imaterial
que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o
Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e dá outras
providências”, vem sanar essa carência.

I.

Durante a Revolução Francesa, o próprio Estado
Revolucionário ordenou, por decreto, ações
destrutivas destinadas a subvencionar despesas
e equipamentos militares. A Assembleia
Legislativa, numa situação de desespero, não
apenas decretou a fundição das pratarias e dos
relicários, mas também mandou transformar
em peças de artilharia as armações de telhado
de chumbo ou de bronze de catedrais, igrejas e
basílicas.

II.

No contexto da Revolução Francesa, os museus
tinham por finalidade servir à instrução da
nação, devendo reunir obras de arte (em franca
consonância com o espírito enciclopedista), além
de objetos das artes aplicadas e máquinas. Os
museus se prestavam ainda a ensinar civismo e
história, assim como as competências artísticas e
técnicas.

III. A
obra
conservadora
dos
Comitês
Revolucionários resulta de dois processos
distintos. O primeiro, na ordem cronológica,
é a transferência dos bens do Clero, da Coroa
e dos emigrados para a nação. O segundo é a
construção de um novo discurso ideológico sobre
esses mesmos bens, forjando uma nova versão
sobre o passado francês.
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 43
Sobre o conceito de curadoria, assinale a alternativa
incorreta.
A) Curadoria é um conceito em constante
transformação, com origem e longo caminho
permeados por ações e reflexões relevantes para
o cenário museológico, com forte capacidade de
migração e de pouso em diferentes contextos.
B) A origem das ações curatoriais carrega em sua
essência as atitudes de observar, coletar, tratar
e guardar que, ao mesmo tempo, implicam
em procedimentos de controlar, organizar e
administrar.
C) A história dos museus testemunha o surgimento
das atividades de curadoria em torno das ações
de seleção, estudo, salvaguarda e comunicação
das coleções e dos acervos.
D) O conceito de curadoria tem em suas raízes as
experiências dos gabinetes de curiosidades e
dos antiquários do renascimento e dos primeiros
grandes museus europeus surgidos durante a
chamada antiguidade clássica greco-romana.

No que concerne à construção de diretrizes para a
ampliação da noção do patrimônio cultural brasileiro,
a política cultural nacional foi influenciada por diversos
intelectuais, dentre os quais se destacam Mário de
Andrade e Aloísio Magalhães.
Com base nessas informações, relacione a COLUNA II
com a COLUNA I, associando a figura de um deles à sua
respectiva contribuição.
COLUNA I
1.

Mário de Andrade

2.

Aloísio Magalhães

COLUNA II
(   ) No Brasil, a ideia de que o patrimônio se
compõe apenas de edifícios e obras de arte
erudita, estando também presente no produto
da alma popular, remonta aos anos de 1930 e
se encontrava presente no projeto elaborado
para o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional,
em 1936. Esse sentido amplo de patrimônio
encontrava-se na definição de arte proposta por
esse intelectual, qual seja “habilidade com que o
engenho humano se utiliza da ciência, das coisas
e dos fatos” (SANT’ANNA apud MEC/SPHAN/
FNPM, 1980, p. 97), pois, para ele, arte equivalia
a cultura.
(   ) Realizou vários trabalhos de registro de
manifestações culturais, no âmbito do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), com as experiências realizadas no
Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC)
e na Fundação Nacional Pró-memória.
(   ) Foi um pioneiro no registro dos aspectos
imateriais do patrimônio cultural, pois documentou
sistematicamente manifestações dessa natureza
ao longo da sua vida, deixando para a posteridade
fotografias, gravações e filmes que realizou em
suas famosas viagens ao Nordeste.
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 1
B) 2 1 1
C) 1 2 2
D) 2 2 1
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Questão 45

Questão 48

Pode-se afirmar que o conceito de “museu” sofreu
mudanças paradigmáticas ao longo da história, e a noção
de sua função social vem sendo largamente difundida e
assumida na contemporaneidade pelo campo de estudo
da Museologia.

As atividades de conservação nos museus têm por
objetivo fornecer os meios necessários para garantir
o estado de um objeto contra toda forma de alteração,
a fim evitar e minimizar futuras deteriorações ou perdas.
Para conservar o quanto for possível a integridade
dos objetos, os restauradores optam por intervenções.
Analise estas intervenções.

É um fator fundamental para o desempenho dessa
função social, que os museus levem em consideração
A) a realização de exposições permanentes.
B) a inserção da comunidade em seus processos
de transformação.
C) o cumprimento
escolarizada.

de

sua

função

educativa

D) seu papel enquanto conservatório de objetos.
Questão 46
Atualmente, a Museologia reserva aos museus, no
seu sentido mais amplo, o seu caráter de meio de
comunicação, sendo a exposição a principal maneira de
aproximação entre sociedade e seu patrimônio cultural.
CURY, Marilia Xavier. Exposição: concepção, montagem e
avaliação. São Paulo: Annablume, 2005. p. 37

Com objetivo de colaborar para a sistematização do
conhecimento construído pelos profissionais de museus
e valorizar as exposições e os processos de avaliação
das formas como o público interage com o patrimônio
cultural musealizado, a autora Marília Xavier Cury
ressalta a avaliação museológica como uma importante
atividade para o campo museal. Assim, de acordo com
o livro Exposição: concepção, montagem e avaliação,
a autora apresenta seis tipos de avaliações que se
complementam e que podem contribuir para detenção
dos propósitos esperados com o processo de concepção
de exposições.
Assinale a alternativa que apresenta esses seis tipos de
avaliações.
A) Avaliação preliminar, avaliação formativa,
avaliação comparativa, avaliação somativa,
avaliação da avaliação e reavaliação.
B) Avaliação formativa, avaliação cominada,
avaliação incidental, avaliação organizacional,
avaliação crítica e autoavaliação.
C) Avaliação preliminar, avaliação formativa,
avaliação
corretiva,
avaliação
somativa,
avaliação técnica ou apreciação crítica e
avaliação do processo.
D) Avaliação formativa, avaliação somativa,
avaliação processual, avaliação do produto,
avaliação crítica e autoavaliação.
Questão 47
Qual das seguintes decisões não faz parte dos processos
de concepção de uma exposição museológica?
A) Definição do tema e organização espacial.

Reversíveis e facilmente identificáveis

II.

Irreversíveis e instáveis

III. Preventivas e curativas
É(são) intervenção(ões) optada(s) por restauradores,
exceto:
A) II, apenas.
B) III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
Questão 49
A respeito do processo de musealização, assinale com V
as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(   ) Confere ao objeto um estatuto de objeto de
museu.
(   ) Tem início com uma etapa de separação ou
seleção do objeto.
(   ) Pode ser entendido como um processo científico.
(   ) Nos anos 1970, foi proposto o termo Museália
para designar as coisas que passam pela
operação de musealização.
Assinale a sequência correta.
A) F V F F
B) V V V V
C) V F F V
D) F F V F
Questão 50
De acordo com o Conselho Internacional de Museus
(ICOM), analise as seguintes atividades.
I.

Contabilidade, controle de gestão de pessoas e
finanças.

II.

Preservação, pesquisa e conservação.

III. Concepção,
exposições.

montagem

e

avaliação

de

IV. Segurança e manutenção dos espaços.
Pode-se afirmar que apresentam atividades que fazem
parte da administração de museus / gestão museológica,
direta ou indiretamente,

B) Seleção de acervo para a exposição.

A) I e II, apenas.

C) Previsão de recursos acessíveis para os
diferentes públicos.

B) I e III, apenas.

D) Seleção de material para ser incorporado ao
acervo institucional do museu.
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I.

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

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

analista cultural / artes visuais
Código: 415

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
analista cultural / artes visuais
Questão 31
A proposta triangular defende que a apreciação de uma
obra de arte seja contextualizada conforme o ponto de
vista do leitor / expectador.
Para nortear a contextualização de uma obra de arte,
não se considera o seguinte pressuposto:
A) A contextualização se dá, por exemplo, pelas
vias histórica, social, biológica, ecológica e
antropológica.
B) A contextualização pressupõe uma leitura do
mundo e dos indivíduos nesse mundo.
C) A contextualização consiste primordialmente em
contar a história da vida do artista.
D) A contextualização propõe estabelecer relações
da obra com o mundo, numa interpretação
cultural.
Questão 32
Segundo Barbosa (2005), a arte como aguçadora
dos sentidos transmite significados que não podem
ser transmitidos por meio de nenhum outro tipo de
linguagem, tal como a discursiva ou a científica. Diante
dessa premissa, analise as afirmativas a seguir.  
I.

A arte na educação, como expressão pessoal
e como cultura, é um importante instrumento
para identificação cultural e desenvolvimento
individual.

II.

Os arte-educadores podem influir positivamente
no desenvolvimento cultural dos estudantes
por meio do conhecimento de arte, que inclui a
potencialização da recepção crítica e a produção
artística.

III. As artes visuais, tendo a imagem como
matéria-prima, tornam possível a visualização
de quem somos,   de onde estamos e de como
sentimos.
IV. A flexibilidade e a elaboração são fatores da
criatividade considerados irrelevantes pela
educação pós-moderna.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II, III e IV.

12

Questão 33
Segundo Dias (2005), a discussão das representações
de gênero e sexualidade na arte contemporânea
tem se destacado quando se buscam soluções para
o desenvolvimento de práticas educacionais que
promovam a pluralidade e a diversidade.
Considerando essa afirmativa, assinale a alternativa
incorreta.
A) Pesquisas interdisciplinares que traspassem
Arte / Educação multicultural, cultura visual
e teoria queer têm pouco a contribuir para a
compreensão e discussão da diversidade sexual,
visualidade e para o ensino e a aprendizagem da
Arte.
B) O ensino multicultural de arte pode ser
conceituado como processo educacional
interdisciplinar comprometido em desenvolver
empatia, aceitação, entendimento e relações
harmônicas entre pessoas de diferentes culturas
e subculturas.
C) Para pensar problemas colocados à questão
multicultural no ensino de artes visuais,
é necessário compreender também como as
mudanças no mundo das representações de
gênero e da sexualidade na cultura visual
contemporânea realizam-se efetivamente em
dados contextos.
D) Para que necessárias mudanças se concretizem
na educação multicultural, é preciso que a
cultura visual seja concebida e estudada como
instrumento para promover a aceitação da
diferença e o reconhecimento da alteridade em
suas manifestações de gênero, sexualidade,
raça e classe.
Questão 34
Definida a missão, ou seja, a vocação do museu /
equipamento cultural, as práticas educativas devem ser
elementos cumpridores desse propósito. É fundamental
que as ações educativas sejam planejadas para os
diversos públicos visitantes.
São tarefas atribuídas ao educador responsável /
analista cultural, exceto:
A) Gerenciar e contribuir com o trabalho dos
expógrafos para a disposição dos textos e
objetos, a altura das legendas e vitrines e
possíveis roteiros.
B) Assegurar a acessibilidade aos grupos com
necessidades especiais
C) Planejar ações específicas para estudantes,
considerando as diferentes faixas etárias.
D) Delegar a outros o processo de construção
das exposições, bem como o conhecimento da
pesquisa sobre os objetos / obras de arte.  

Questão 35

Questão 38

Formam o público espontâneo de um museu aqueles que
visitam as exposições sem agendamento. Para esse tipo
de público, devem ser planejadas ações que considerem
o seu perfil diversificado e o desconhecimento das
motivações que os levam às exposições. Um espaço
cultural deve dispor de instrumentos que facilitem o
atendimento e diálogo com essas pessoas.

Uma exposição é fruto de um longo processo de
planejamento e gestão e deve ter como base uma
pesquisa bem fundamentada que reúne o “conceito da
exposição”, a narrativa museológica e o acervo disposto
ao público.

Nesse contexto, assinale a alternativa que não apresenta
instrumento(s) adequado(s) a esse grupo de visitantes.
A) Textos de parede, catálogos e folders.
B) Monitoria individualizada.
C) Visitas dramatizadas.
D) Programas para famílias.
Questão 36
A avaliação é a última fase de uma ação educativa
e é a base para se decidir sobre a continuidade ou o
aperfeiçoamento dessa ação. Para tanto, deve-se,
inicialmente, definir os instrumentos de avaliação e o que
será avaliado.
Analise estes instrumentos avaliativos.
I.

Objetivos, conteúdos, aprendizagens e material
didático;

II.

Atitudes do público, tempo da ação, desempenho
dos educadores;

III. Registros e impressões do livro de assinaturas;
IV. Discussões coletivas sobre percepções dos
visitantes.
Caracterizam-se como instrumentos de avaliação de
uma ação educativa os itens
A) I e III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
Questão 37
Analise este conceito.
É a mais importante contestação artística à corrente
acadêmica do século XIX, iniciou-se em 1874, a partir
de uma exposição organizada por Monet em um atelier
de fotografia em Paris. Seu estilo de pintura rompeu
com a tradição na escolha de temas, priorizando fatos
cotidianos no lugar de fatos históricos ou mitológicos.

Conforme as etapas do planejamento de uma exposição,
relacione a COLUNA I com a COLUNA II, associando
cada conceito à sua respectiva caracterização.
COLUNA I
1.

Nome da exposição   

2.

Data de abertura

3.

Descrição

4.

Objetivos

5.

Público-alvo

6.

Curadoria

COLUNA II
(   ) Abrange a conceituação, a seleção final do acervo,
o acompanhamento do processo museográfico,
a coordenação na produção de textos e as
demais peças gráficas do evento.
(   ) Deve abarcar o conceito da exposição e
apresentar de forma direta o que o público irá
encontrar.
(   ) Como a exposição é resultado de um apurado
produto de pesquisa, a mostra deve estar bem
definida em seus propósitos, para nortear toda
museografia que será desenvolvida.
(   ) Apresentação sucinta da exposição, abrangendo
seu título e uma breve definição dos seus
conceitos.
(   ) O tempo de uma exposição deve ser um dos
primeiros aspectos a ser pensado, pois isto
definirá o seu perfil, se de curta, média ou longa
duração.
(   ) A museografia depende dessa definição para
se planejar os recursos gráficos e o desenho da
circulação, bem como a ação educativa a ser
desenvolvida no decorrer da exposição.
Assinale a sequência correta.
A) 6 1 4 3 2 5
B) 5 4 3 2 1 6
C) 4 3 1 5 6 2
D) 3 2 5 6 4 1

Esse conceito refere-se ao seguinte movimento artístico:
A) Romantismo.
B) Naturalismo.
C) Impressionismo.
D) Expressionismo.
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Questão 39

Questão 41

Sobre as tendências da representação artística ao longo
da história, relacione a COLUNA I com a COLUNA II,
associando os movimentos artísticos às suas respectivas
descrições.

Segundo Ritcher (2003, p. 24), trabalhar com a estética
do cotidiano no ensino das artes visuais supõe ampliar
o conceito de arte, de um sentido mais restrito e
excludente para um sentido mais amplo de experiência
estética, aumentando toda possibilidade de um trabalho
intercultural em arte.

COLUNA I
1.

Simbolismo

2.

Academicismo

3.

Abstracionismo

4.

Arte pública

COLUNA II
(   ) Tendência artística não figurativa que elimina
qualquer representação de paisagens, objetos
ou seres nas obras de arte, priorizando a
investigação dos valores estéticos, tais como a
forma, a linha, a cor e o volume.
(   ) Termo associado à produção artística vinculada à
busca do perfeccionismo a formas tradicionais de
representação.
(   ) É a arte do diálogo; concebida normalmente a
partir de um projeto elaborado de forma coletiva,
tem como características fundamentais o fato
de se voltar para o ser humano, de abrir espaço
para a convivência social e de manter contato
da comunidade com a arte, confirmando o seu
caráter democrático.
(   ) Tendência artística e estética do final do século
XIX que aparece na literatura e nas artes
plásticas, proclamando a predominância das
experiências subjetivas e transcendentais, como
a emoção, o sonho e a fantasia.
Assinale a sequência correta.
A) 3 2 4 1
B) 1 4 2 3
C) 4 1 3 2
D) 2 3 1 4
Questão 40
Tendo em vista que, por meio do diálogo e de estratégias
criativas, pode ser construída uma real parceria entre
o equipamento cultural / museu e a escola, analise as
ações a seguir.
I.

Exposições itinerantes;

II.

Maletas pedagógicas;

III. Visitas dialógicas;
IV. Encontros com professores.
São exemplos de ações para o público escolar os itens

A) O ensino das artes visuais deve reproduzir
conceitos acadêmicos e valorizar a perfeição de
traços e formas.
B) Para uma experiência intercultural de ensino das
artes visuais, precisam ser revistos os conceitos
de arte desenvolvidos na escola.
C) É fundamental respeitar e compreender os
aspectos estético-visuais presentes nas famílias
dos estudantes.
D) No âmbito da experiência estética, arte significa,
genericamente, a criação de valor estético,
em qualquer que seja a sua forma.
Questão 42
No contexto das ações educativas, o professor precisa
ser visto como parceiro, agente multiplicador, e não como
mero receptor de produtos culturais. Por isso, canais de
comunicação e de troca de programas necessitam ser
abertos.
São ações adequadas a essa proposta, exceto:
A) Realizar encontros para expor a temática
das exposições em cartaz e a rotina de seu
funcionamento.
B) Abrir espaço para que os professores falem de
suas expectativas para a visita e seus objetivos.
C) Evitar apresentação das particularidades e
estratégias do equipamento cultural.
D) Ouvir dos professores sobre temas que
pretendem abordar, conforme o perfil de seus
alunos.
Questão 43
A educação da apreciação artística é fundamental para
o desenvolvimento cultural de um país. Através da
apreciação e da decodificação de trabalhos artísticos,
desenvolvemos os processos básicos da criatividade.
BARBOSA, Ana Mae. Tópicos utópicos. BH: C/Arte, 1998.
p. 18.

São processos básicos da criatividade
A) organização,
fluência.

originalidade,

apreciação

e

A) I e II, apenas.

B) fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade.

B) III e IV, apenas.

C) memorização, habilidade, fluência e organização.

C) I, II e III, apenas.

D) flexibilidade,
apreciação.

D) I, II, III e IV
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De acordo com essa premissa, assinale a alternativa
incorreta.

elaboração,

espiritualidade

e

Questão 44

Questão 47

Sobre a Semana de Arte Moderna, assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

Assemelhando-se a um antigo ídolo da fertilidade,
é muito mais do que isso. Um dos seios nutre a nossa
cultura, o outro está escondido.

(   ) Teve forte influência
antropofágico.

para

o

movimento

(   ) Foi organizada uma manifestação no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro, em fevereiro de
1922.

BARBOSA, Ana Mae. Tópicos utópicos. BH: C/Arte, 1998.
p. 74.

(   ) Os artistas defendiam a liberdade e o direito à
experimentação artística e a pesquisa de uma
linguagem artística nacional.
(   ) Anita Malfatti, Cláudio Tozzi, Mário de Andrade
e Menotti del Picchia foram os organizadores do
movimento.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) F F V V
D) V V F F

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
título dessa obra de arte e sua autoria.

Questão 45

A) Mulata Joana – Di Cavalcanti

Antes de serem divulgadores para os turistas, os
museus / equipamentos culturais públicos devem atuar
de forma contextualizada com os problemas locais e
com as pessoas que formam a comunidade.

B) A Boba – Anita Malfatti

Em sua localidade, esses espaços têm a capacidade
de promover a identidade local por meio de ações que
colocam em evidência aspectos relevantes de sua cultura
e história, além de promover o diálogo, o reconhecimento
e a solidariedade entre diferentes grupos sociais.
São exemplos de ações educativas para a comunidade,
exceto:
A) Cursos e oficinas.
B) Exibição de filmes e peças teatrais.
C) Intervenção em conflitos comunitários.
D) Intervenções artísticas na cidade.
Questão 46
Concebida originalmente como uma ferramenta
emancipatória para os campesinos e trabalhadores
brasileiros, as ideias de reconstrução social de
Paulo Freire demonstram ter significado para outras
comunidades, segundo Ana Barbosa (2005).
Justificam o pensamento da autora a respeito da utopia
educacional freiriana, exceto:
A) É de natureza abrangente, ambiciosa nos seus
objetivos e limitada em metodologia.

C) A Negra – Tarsila do Amaral
D) Mulher chorando –  Cândido Portinari
Questão 48
Barbosa (2005) afirma que, se o conceito de educação
de uma instituição for dar acesso às suas exposições,
acervos e eventos, não há dúvida de que as tecnologias
contemporâneas têm papel grandemente potencializador
nessa questão.
Conforme essa afirmação da autora, assinale a
alternativa incorreta.
A) Os vídeos produzidos sobre artistas, exposições
e coleções vieram democratizar o acesso à obra
de arte visual.
B) A defasagem entre avanço tecnológico e
qualidade conceitual não prejudica os produtos
de museus e centros culturais.
C) Antes de entender que as tecnologias
contemporâneas ampliam o escopo da
educação em instituições culturais, deve-se
considerar conceitos atualizados e democráticos
de educação.
D) As instituições culturais precisam se organizar
para promover uma educação continuada e
questionadora.

B) Estimula a proposta de arte-educação baseada
na comunidade.
C) Inspira os educadores a considerar a importância
do estudo da arte local, por meio da sua proposta
teórica.
D) É geradora de reflexão crítica sobre o contexto
social e cultural da comunidade.
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Questão 49

Questão 50

Sobre os movimentos artísticos, relacione a COLUNA II
com a COLUNA I, associando os conceitos às suas
descrições.

As relações entre imagens e suas ligações
interdisciplinares, incluindo as condições sociopolíticas
sob as quais são produzidas e vistas, são vitais para
o entendimento da arte e de outras formas de cultura
visual (Barbosa, 2005, p. 137-139).

COLUNA I
1.

Arte conceitual

2.

Happening

3.

Instalação

4.

Pop Art

COLUNA II
(   ) É
uma
vertente
significativa
da
arte
contemporânea, podendo o artista ocupar,
teatralmente, um espaço de exposição. O público
é instigado a participar criativamente da proposta
artística. O artista parte da coerência entre o
espaço, a obra e o público para inventar uma
nova visão de arte interativa.
(   ) Tendência da arte contemporânea, que surgiu
nos anos 70 do século XX, significando o
deslocamento da obra de arte enquanto objeto
físico para projetos, processos, jogos mentais e
associações. Outra vertente volta-se para a sua
própria autorreflexão, desvendando a estrutura
específica da arte, ou seja, a sua natureza e a
sua função, a arte-linguagem.
(   ) Tendência da arte contemporânea que se originou
na Inglaterra e se afirmou como manifestação
artística nos Estados Unidos, na década de
1960. Como linguagem plástica, eleva os objetos
produzidos pela cultura de massa à qualidade de
obra de arte, singularizando o banal e ironizando
o singular, permeando o imaginário cotidiano
do homem urbano e incorporando a fotografia,
a colagem, a serigrafia e as assemblagens.
(   ) Acontecimento
e
manifestação
que
aproximam a ação proposta da vida cotidiana,
oferecendo-se como um evento artístico in loco.
Mistura elementos de diversas linguagens –
artes plásticas, música, literatura, teatro, dança
– em ações mais ou menos improvisadas em
que o público é convidado a intervir, visando à
ampliação da percepção coletiva e ambiental.
Assinale a sequência correta.
A) 2 3 1 4
B) 3 1 4 2
C) 4 2 3 1
D) 1 4 2 3

16

Nesse contexto e considerando uma visita a uma
exposição de arte, assinale a alternativa incorreta.
A) O caráter representacional e as relações entre
várias formas de cultura visual são aspectos
importantes do conhecimento da arte.
B) As pessoas são capazes de se lembrar e de
integrar uma vasta gama de imagens e de
significados a elas associados.
C) A produção artística dos alunos a partir da leitura
de uma obra é uma ilustração visual de uma
integração conceitual.
D) Os alunos devem copiar imagens entre si para
promover a criatividade e a cultura visual.

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.

