
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 30 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 5. 

Texto 1

A obesidade é o aumento exponencial de gordura, de for-

ma que o excesso de peso começa a  causar  diversos

problemas de saúde. Ela pode ser identificada de muitas

formas,  entre  elas,  através  do  IMC  (Índice  de  Massa

Corpórea). Muitas doenças estão associadas à obesidade

e é grande o número de óbitos decorrentes desse dese-

quilíbrio. As doenças mais comuns derivadas da obesida-

de são cardiovasculares, diabetes, apneia e osteoartrite.

Alguns fatores podem gerar o sobrepeso em uma pessoa,

como o estilo de vida, a origem genética e outras doen-

ças.

Disponível  em:  <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/a-obesi-
dade-no-mundo.html>. Acesso em: 30 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Das informações apresentadas no Texto 1, conclui-se que
a obesidade

(A) acontece com todas as pessoas.

(B) pode ser identificada pelo IMC.

(C) é um estilo de vida.

(D) tem causas desconhecidas. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo de vida de uma pessoa, sua origem genética e al-
gumas doenças, de acordo com o Texto 1, estão associa-
dos a

(A) distúrbios emocionais.

(B) ganho de proteínas. 

(C) degeneração física.

(D) aumento de peso.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 1, a palavra “exponencial”  significa aumento de
gordura

(A) variável.

(B) incontrolável.

(C) incomum.

(D) patológica.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na segunda frase do Texto 1, o pronome “ela” retoma a
palavra

(A) “obesidade”.

(B) “saúde”.

(C) “gordura”.

(D) “peso”.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O emprego da expressão “de forma que”, no Texto 1, signi-
fica que a obesidade é um aumento de gordura 

(A) gerador de insatisfação pessoal.

(B) causador de problemas de saúde.

(C) diferenciador das heranças genéticas.

(D) amenizador de desgastes graves.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 6 a 8.

Texto 2

Disponível 
em:<http://cenfopmatematicasignificativa.wordpress.com/2010/02/09/charges-
matematicas/#jp-carousel-169>. Acesso em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação entre os textos verbal e não verbal, no Texto
2, mostra que o sentido de "problema" para a professora é
diferente do sentido dado pelo aluno. O sentido de proble-
ma para o aluno é

(A) conotativo.

(B) informativo.

(C) representativo.

(D) ilustrativo.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo “existir”, no Texto 2, tem como sujeito

(A) mundo.

(B) senhora.

(C) problemas.

(D) muitos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fala do aluno diante do exercício escrito no quadro cha-
ma a atenção para um fato do cotidiano. Esse fato é o

(A) desrespeito dos educadores pelas diferenças.

(B) desentendimento entre a professora e o aluno.

(C) desinteresse da juventude pelos estudos.

(D) desencontro entre a escola e a realidade.

Leia o Texto 3 para responder às questões 9 e 10.

Texto 3

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão "creio que", no Texto 3, indica

(A) certeza.

(B) possibilidade.

(C) confiança.

(D) esperança.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo "curti", no Texto 3, causa um sentido de

(A) humor.

(B) indiferença.

(C) surpresa.

(D) ênfase.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um carro de corrida consome 2,56 kg de combustível para
percorrer uma volta completa em um determinado circuito.
Esse carro é abastecido com 195 kg de combustível para
percorrer todas as 76 voltas da corrida, sem reabasteci-
mento. Desse modo, ao final da corrida, ainda restará no
tanque do carro, em kg, a seguinte quantidade de com-
bustível: 

(A)   0,44

(B)   1,44

(C)   4,40

(D) 10,44

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra o nível de água em uma represa,
de janeiro de 2004 a janeiro de 2014. Os dados estão em
porcentagem em relação ao nível máximo.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

20

40

60

80

100

24,9

43,4 44,9
49,3

36,9

60,4

99,5

92,8

75,8

52,3

22,1

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/02/sabesp-anun-
cia-desconto-para-quem-economizar-agua-em-sp.html>. Acesso em: 4 nov.
2014. (Adaptado). 

Considere os quatro anos com menor nível de água nessa
represa. Esses anos, apresentados em ordem decrescen-
te de menor nível de água, são:

(A) 2008, 2005, 2014, 2004 

(B) 2014, 2004, 2008, 2005 

(C) 2004, 2014, 2005, 2008 

(D) 2005, 2008, 2004, 2014 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para produzir um litro de etanol, gasta-se 18,4L de água,
considerando todo o processo produtivo desde o cultivo da
cana. Considere uma usina que produz 4,6 milhões de li-
tros mensais de etanol.  Desse modo, para produzir todo
esse etanol, o volume mensal de água gasto, em milhões
de litros, é:

(A)   0,25 

(B)   5,38 

(C) 79,44 

(D) 84,64 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra os reservatórios de água e as
respectivas populações por eles atendidas no estado de
São Paulo. 

Reservatório População atendida

Alto Cotia 410 mil

Alto Tietê 4,5 milhões

Cantareira 6,5 milhões

Guarapiranga 4,9 milhões

Rio Claro 1,5 milhão

Rio Grande 1,2 milhão

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/nivel-do-sistema-
cantareira-da-2-cota-do-volume-morto-cai-novamente.html>. Acesso em: 18 nov. 

2014. (Adaptado).

Dentre  os  reservatórios  apresentados na tabela,  os  três
que atendem o menor número de pessoas, citados em or-
dem decrescente de população atendida, são:

(A)  Rio Claro, Rio Grande, Alto Cotia. 

(B) Alto Cotia, Rio Claro, Rio Grande. 

(C) Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê. 

(D) Guarapiranga, Alto Tietê, Cantareira. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta o nível percentual de água, em
relação ao volume total,  nos reservatórios  do estado de
São Paulo nos dias 15 e 16 de novembro. 

Reservatório/dia Nível de água (%) 

15/11 16/11 

Alto Cotia 29,4 29,3 

Alto Tietê 7,4 7,2 

Guarapiranga 34,8 34,6 

Rio Claro 36,4 36,0 

Rio Grande 65,7 65,6 

Disponível em: <http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2014/11/nivel-do-sis-
tema-cantareira-da-2-cota-do-volume-morto-cai-novamente.html>. Acesso 
em: 18 nov. 2014. (Adaptado).

Considere a queda no nível de água do dia 15 para o dia
16 de novembro em cada reservatório mostrado na tabela.
Qual é o reservatório que teve maior queda no nível de
água?

(A) Alto Cotia 

(B) Alto Tietê 

(C) Rio Claro 

(D) Rio Grande 
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes de sua emancipação, o município de Caldas Novas
foi  subordinado,  politicamente,  aos  municípios  de  Santa
Cruz de Goiás e de

(A) Corumbaíba.

(B) Ipameri.

(C) Morrinhos.

(D) Piracanjuba.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal vegetação natural do estado de Goiás apresen-
ta árvores baixas, tortuosas, raízes profundas, caules com
revestimento  espesso  e  folhas  resistentes.  A vegetação
descrita caracteriza

(A) uma vereda.

(B) uma floresta tropical.

(C) uma mata de transição.

(D) um cerrado sentido restrito.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior  honraria concedida pela Câmara Municipal  de
Caldas  Novas  a  cidadãos  de  destaque  é  a  Comanda
Saint-Hilaire.  A denominação desta honraria reconhece
Auguste de Saint-Hilaire como um importante

(A) botânico e naturalista que, em sua viagem pelo Bra-
sil, passou pela região de Caldas Novas, dando gran-
de  contribuição  às  pesquisas  e  à  identificação  de
plantas nativas.

(B) bandeirante que desbravou os sertões à procura de
ouro e, ao chegar à região de Caldas Novas, ali en-
controu inúmeras fontes termais.

(C) garimpeiro que penetrou a região de Caldas Novas à
procura de caça, ali se estabeleceu e foi considerado
pele historiador Oscar Santos como o fundador da re-
gião.

(D) político que liderou a emancipação política de Caldas
Novas, dando ao município novo impulso para o de-
senvolvimento.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1999, teve início, na Cidade de Goiás, a realização de
um evento cultural que se repete anualmente e que, em
2014,  realizou  sua  16ª  edição.  Considerado  atualmente
um  dos  maiores  eventos  culturais  do  estado  de  Goiás,
este evento é 

(A) o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental.

(B) o Festival de Artes ao Ar Livre.

(C) a Mostra Nacional de Teatro.

(D) o Canto da Primavera.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O município de Caldas Novas pertence a qual região de
planejamento do estado de Goiás?

(A) Sudeste goiano.

(B) Sul goiano.

(C) Sudoeste goiano.

(D) Oeste goiano.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um importante marco político para o estado de Goiás, que
ocorreu na década de 1980, foi

(A) a eleição, pelo voto direto, de um presidente da Re-
pública, nascido em Goiás.

(B) a transferência da capital, da Cidade de Goiás para
Goiânia.

(C) a divisão territorial, que criou o estado do Tocantins.

(D) a implementação da agropecuária leiteira.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O órgão indigenista oficial do Brasil que, obrigatoriamente,
tem que se manifestar em todo e qualquer licenciamento
de obras que afetam direta ou indiretamente as terras e as
comunidades indígenas é:

(A) MST

(B) Funai

(C) Incra

(D) Ibama

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As eleições que ocorrerão em todo o Brasil,  no ano de
2016, elegerão, para um mandato de quatro anos,

(A) o presidente da República e os senadores.

(B) o presidente da República e os deputados federais.

(C) os deputados federais e os deputados estaduais.

(D) os prefeitos municipais e os vereadores.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  usinas  hidrelétricas  constituem  importantes  fontes
energéticas no Brasil. Embora seja renovável e não polu-
ente, esta fonte energética apresenta desvantagens ambi-
entais e sociais. Do ponto de vista social, uma desvanta-
gem deste tipo de usina é que sua instalação implica em

(A) destruição da vegetação natural.

(B) fuga e morte de espécies animais.

(C) redução da profundidade dos rios.

(D) retirada das populações ribeirinhas.

CONHECIMENTOS_GERAIS_FUNDAMENTAL_INCOMPLETO



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                           PREFEITURA  CALDAS NOVAS/2014

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  Agências  Reguladoras  Nacionais,  tais  como  Anatel,
Aneel, dentre outras, foram criadas para fiscalizar a quali-
dade dos serviços prestados à população e para estabele-
cer  regras  de  funcionamento  pela  iniciativa  privada.  A
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa),  uma
agência reguladora, tem, dentre outras, a função de:

(A) proteger a saúde da população, controlando a produ-
ção e a comercialização de produtos e fiscalizando
estabelecimentos comerciais e de saúde.

(B) implementar  e  coordenar  a  gestão  dos  recursos
hídricos, promovendo a qualidade da água e o uso
sustentável desse recurso.

(C) defender o interesse da população, no que se refere
à comunicação fixa e móvel, controlando as vendas
de linhas telefônicas.

(D) financiar a construção de postos de saúde e de hos-
pitais  públicos,  repassando as  verbas destinadas a
essas edificações.
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