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1. A partir da tirinha, marque a alternativa correta.
A.

Mafalda mostra-se claramente irritada com a pergunta.

B.

A resposta da Mafalda foi perfeitamente compreendida pelo homem.

C.

A pergunta é inapropriada para uma criança.

D.

A palavra chefe, na tira, é empregada no sentido de pai.

E.

A tira é preconceituosa, pois ignora que possam existir famílias sem o membro paterno.

2. Leia o texto abaixo e responda às questões 2, 3 e 4.
NÃO DEIXE SUA CHAMA APAGAR
A síndrome de Burnout está acabando com a carreira e a saúde de muita gente. Existe solução para esse mal dos
tempos modernos?
Frustração com o trabalho, decepção com a vida profissional, esgotamento mental e emocional, cansaço
intenso e falta de energia para ir para a empresa, enxaqueca, gripes e resfriados frequentes, sentir-se a ponto de ter
um ataque histérico, não suportar mais as pessoas em seu ambiente profissional. Esses são alguns dos sintomas que
geralmente ocorrem com pessoas que sofrem com a Síndrome de Burnout.
Burnout é uma expressão de origem inglesa, que pode ser compreendida como “queimado até o fim”, “estar
acabado”. Ela corresponde a um quadro clínico também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional
(Grupo V da CID10). Igualmente denominada como “doença dos perfeccionistas no trabalho”, é principalmente de
origem ocupacional.
Revista Vida e Saúde, ago 15, p. 9.

2. Marque a alternativa INCORRETA.
A.

O texto é informativo.

B.

O texto aborda um problema de saúde.

C.

O texto deixa explícito que a síndrome de Burnout aflige apenas profissionais que ocupam alto escalão.

D.

Os portadores da síndrome sofrem com problemas psicológicos quanto físicos.

E.

A síndrome de Burnout é tida como uma das doenças relacionadas ao estresse da vida moderna.

3. É possível afirmar que
A.

Burnout é uma síndrome tipicamente americana.

B.

a palavra Burnout é sinônima de Estresse.

C.

a síndrome de Burnout provoca queimaduras, enxaquecas, queda de pressão, entre outros sintomas.

D.

a expressão Síndrome do esgotamento profissional “ou doença dos perfeccionistas no trabalho” equivale à
Síndrome de Burnout.

E.

a Síndrome de Burnout não é reconhecida como uma doença.

4. Marque a alternativa INCORRETA.
A.

“Esses”, na terceira linha, refere-se ao conjunto de sintomas que descrevem a Síndrome de Burnout.

B.

Existe apenas uma tradução para Burnout.

C.

No 1º parágrafo, tem-se a informação de que nem todas as pessoas portadoras da Síndrome de Burnout sentirão
os sintomas descritos.

D.

“Ela”, no 2º parágrafo, corresponde à Síndrome de Burnout.

E.

A expressão “alguns”, na quarta linha, deixa pressuposto que outros sintomas podem acometer as pessoas que
sofrem com a Síndrome de Burnout.

“Será que o que comemos afeta nossa saúde? Descubra isso e muito mais neste livro baseado em pesquisas
científicas, mas de uma leitura incrivelmente simples. Aproveite!”
CPB – 0800-552616/www.cpb.com.br/CPB livraria
Revista Vida e Saúde, ago 15, p. 9.

5. Marque a alternativa INCORRETA.
A.

A expressão “incrivelmente” não é depreciativa.

B.

Pode-se afirmar que existe uma voz de autoridade inscrita no texto, especificamente, no uso da expressão
“pesquisas científicas”.

C.

Ao dizer que o livro é “baseado em pesquisas científicas”, pode-se marcar um diferencial entre o livro
publicado pela CPB e os demais.

D.

O livro promete responder à interrogação que inicia o texto.

E.

A expressão “Aproveite!”, no texto, é um exemplo de advérbio.

MATEMÁTICA
6. Efetue a operação da adição com os seguintes números decimais: 34,07 + 1,18 + 0,8 + 145,275. O resultado desta
operação é:
A.

148808.

B.

180.

C.

188,525.

D.

181,325.

E.

180,605.

7. Atualmente, a maioria de nossas rodovias são pedageadas. As praças de pedágios são colocadas a mais ou menos
80 Km de distância uma da outra. Se considerarmos que essa distância seja exatamente 70Km, numa viagem de 370
Km em que o primeiro pedágio seja no Km 00, quanto gastarei com pedágio se cada um custa R$ 9,60?
A.

R$ 76,80.

B.

R$ 38,40.

C.

R$ 67,20.

D.

R$ 48,00.

E.

R$ 57,60.

8. Um funcionário de um Laboratório da Unioeste colocou 6 litros de um certo produto líquido em uma vasilha e,
com isso, ocupou 2/5 da capacidade dessa vasilha. Qual é a capacidade máxima dessa vasilha?
A.

15 litros.

B.

9 litros.

C.

12 litros.

D.

10 litros.

E.

30 litros.

9. Na eleição para a Reitoria da Unioeste a chapa A obteve 1.800 votos, representando 40% do total de votos da
eleição. Qual foi o total de eleitores que votaram nesta eleição?
A.

7.200 eleitores.

B.

4.500 eleitores.

C.

2.700 eleitores.

D.

6.300 eleitores.

E.

10.800 eleitores.

10. Se 10 lápis custam R$ 35,00. Quanto pagarei por 13 lápis?
A.

R$ 105,00.

B.

R$ 45,00.

C.

R$ 45,50.

D.

R$ 130,00.

E.

R$ 455,00.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Ao considerar a segurança e suas inter-relações e suas vinculações históricas é correto afirmar que
A.

a segurança pública é um dever de cada cidadão, pois é obrigação de cada um zelar pelos seus bens.

B.

é um dever do Estado, pois apenas a ele é reconhecido o uso da força ou a quem ele permitir.

C.

é um dever da sociedade organizada, pois é a sociedade que possui o poder do voto.

D.

é um dever exclusivo do Município, pois historicamente sempre tem sido as forças policiais locais que
efetivamente conseguem garantir a segurança a cada cidadão.

E.

é um dever da comunidade internacional, pois o problema da segurança pública é mundial e compete à
comunidade internacional zelar pela integridade de todas as pessoas.

12. Ao considerar como tópico relevante o transporte, suas inter-relações e suas vinculações históricas é correto
afirmar que
A.

o transporte terrestre é o mais seguro e mais barato no Brasil, razão pela qual a malha viária é
destacadamente mais expressiva em relação a outros tipos de transporte possível.

B.

a exemplo da Europa e outros países, o transporte ferroviário não é viável pois se configura com alto custo,
razão pela qual não é tão explorado no Paraná e no Brasil.

C.

o transporte aéreo é muito inseguro, embora o Brasil, nesta modalidade de transporte, possua o sistema mais
eficiente e pontual, comparando-se com os países como a França, Inglaterra e Estados Unidos.

D.

o transporte terrestre constitui-se como um transporte viável, pois a qualidade das estradas do Brasil e o
baixo custo dos insumos favorece a ampliação desta modalidade de transporte.

E.

embora não seja a modalidade de transporte mais difundida no Brasil, o ferroviário configura-se como sendo
aquele que otimizaria mais recursos se fosse mais utilizado no país.

13. Ao considerar como a política como tópico relevante e suas inter-relações e vinculações históricas, é correto
afirmar que
A.

as relações políticas, se pautadas na ética, contribuiriam de forma mais eficiente para o bem estar de cada
cidadão.

B.

a política é um instrumento que não interfere na economia e nem nas condições sociais da população.

C.

a política é uma prática muito recente, uma vez que nos governos autoritários não era possível a participação
do cidadão na vida política de seu país. Portanto, nestes governos não existia a prática política.

D.

a política no Brasil iniciou no governo de Getúlio Vargas.

E.

o número de senadores de cada Estado é proporcional ao número de eleitores.

14. Ao considerar a economia como tópico relevante e atual, considerando suas inter-relações e vinculações
históricas, é correto afirmar que
A.

a economia de cada país não depende de circunstâncias internas, ela está baseada unicamente na sua
capacidade de produção.

B.

o Brasil atravessa um período de crise política, o que em nada interfere na situação econômica, uma vez que
política e economia se caracterizam como áreas separadas e independentes.

C.

neste o ano o dólar atingiu sua cotação mais baixa em relação ao real, contribuindo para a captação de
divisas e tornando o Brasil um país altamente competitivo no cenário internacional. A alta do dólar é um
fenômeno altamente positivo para o país.

D.

durante o período imperial, a moeda brasileira era a libra, moeda padrão dos estados monárquicos. Como a
Inglaterra ainda possui a figura da Rainha, mantem esta moeda em seu país.

E.

a corrupção configura-se como um mal que afeta diretamente a condição econômica, inviabilizando a
possibilidade de investimentos que atendam as demandas sociais mais necessárias e fundamentais.

15. Ao considerar como tópico relevante à sociedade, suas inter-relações e suas vinculações históricas é correto
afirmar que
A.

a sociedade brasileira é formada exclusivamente por descendentes de europeus, motivo pelo qual a nossa
língua é a língua portuguesa.

B.

a presença negra na história do Brasil, por constituir apenas a parcela escrava durante o período colonial e
imperial, não afetou a composição étnica do Brasil durante a fase republicana, uma vez que neste período a
escravidão deixou de existir.

C.

a sociedade brasileira, em sua dimensão étnica, constituiu-se, durante o período colonial por negros, índios e
europeus.

D.

o Paraná a presença ucraniana é inexpressiva. Tanto é verdade que não há registro de descendentes
ucranianos no Oeste e Sudoeste do Estado.

E.

a presença de descendentes asiáticos não faz parte das etnias presentes no Brasil.

16. Ao considerar a educação como tópico relevante e atual, suas inter-relações e vinculações históricas, é correto
afirmar que
A.

a educação no Brasil na esfera universitária é essencialmente gratuita.

B.

por não ser um item de primeira necessidade, a exemplo da saúde, habitação e alimentação, a educação não é
responsabilidade do governo.

C.

a educação no Brasil goza de qualidade apenas quando é privada. Este quadro é confirmando principalmente
no ensino de terceiro grau.

D.

a educação no Brasil é um dever do Estado, tanto que cabe ao Estado definir diretrizes que devem ser
acatadas tanto pela iniciativa privada como pelas escolas públicas.

E.

a Unioeste é uma universidade mantida exclusivamente com recursos federais.

17. Ao considerar a tecnologia e a energia como tópicos relevantes e atuais, suas inter-relações e suas vinculações
históricas, é correto afirmar que
A.

no Brasil, a tecnologia é produzida somente pela iniciativa privada. Não cabe ao estado interferir no fomento
e na produção de tecnologias.

B.

não cabe às universidades produzir inovação e novas tecnologias. Seu papel exclusivo é apenas a preparação
de alunos através do ensino. A formação de cientistas e pesquisadores não é tarefa da universidade.

C.

a produção de tecnologia envolve talento e boa vontade, não constitui ação necessária para a produção de
tecnologia o investimento de recursos econômicos, ainda mais se esses recursos envolvem a participação do
governo federal. Este deve estar preocupado com questões mais emergenciais, onde os investimentos
econômicos são mais necessários.

D.

a tecnologia interfere na produção de bens e serviços e isso faz parte da dinâmica de concorrência entre as
indústrias. O Estado não deve atuar no fomento a tecnologia, pois estaria beneficiando uma indústria em
detrimento a outras.

E.

faz parte da atuação da universidade o ensino, a pesquisa e a extensão. Por este motivo as universidades
exercem um papel fundamental na produção de novas tecnologias por meio da ciência e inovação.

18. Ao considerar as relações internacionais como tópico relevante e atual, suas inter-relações e suas vinculações
históricas, é correto afirmar que
A.

quando mais centrado nas questões internas, mais um país tem a possibilidade de desenvolvimento. Por isso
as relações internacionais são efetivadas apenas em situações eminentes de risco de conflitos.

B.

o Brasil é um dos países da América Latina que possui relações internacionais consolidadas porque jamais,
em sua história, registrou-se algum conflito diplomático com qualquer país do mundo, principalmente com
os países latino americanos.

C.

embora a Segunda Guerra Mundial tenha envolvido muitos países, o Brasil foi um dos poucos na América
que se manteve neutro, não participando da barbárie da guerra.

D.

o Mercosul constitui-se como uma ação de alguns países da América Latina e os avanços na consolidação
deste mercado está diretamente vinculada à consolidação das relações internacionais que estes países
mantem entre si e com o mundo.

E.

o exemplo do Mercosul, enquanto mercado comum entre países trata-se de uma iniciativa inédita no mundo
e torna os países integrantes potencialmente competitivos em relação a todos os demais países
principalmente da Europa e da Ásia.

19. Ao considerar o desenvolvimento sustentável e a ecologia como tópico relevante e atual, suas inter-relações e
suas vinculações históricas, é correto afirmar que
A.

o cuidado com o meio ambiente é dever exclusivo do Estado, uma vez que a alta tributação permite ao
Estado atuar com mais eficiência no cuidado com a ecologia e prover um desenvolvimento sustentável.

B.

progresso econômico e preservação ecologia não são possíveis ao mesmo tempo. Por esta razão é que se
constata que as maiores cidades e estados do país são os que mais comprometeram a ecologia em seus
espaços geográficos.

C.

o grande mérito da revolução industrial é que a mesma foi conduzida com muito cuidado e zelo com a
condição dos trabalhadores e com a preocupação ao meio ambiente, principalmente nos locais em que os
polos industriais se instalaram a partir do desencadeamento da indústria que se verificou nos séculos XVIII,
XIX e XX.

D.

o desenvolvimento sustentável configura-se como um grande desafio para a sociedade atual e o investimento
neste modelo de desenvolvimento é um dos eixos fundamentais para a preservação ecológica.

E.

a modernidade inaugurou um período histórico em que o desenvolvimento sustentável e a proteção à
ecologia se tornaram pontos fundamentais do pensar e agir tanto do poder público como da iniciativa
privada. Estas ações pautaram a maioria das iniciativas industriais do mundo moderno.

20. Ao considerar alguns tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná e
fenômenos geográficos sobre a região, as cidades, o meio de vida, o trabalho e a economia da região, é correto
afirmar que
A.

os principais rios da Região Oeste e Sudoeste do Paraná são os rios Ivaí, Tibagi e Piquiri.

B.

É possível afirmar que as principais cidades em termos de população e desenvolvimento econômico nas
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná são, por ordem crescente, depois de Curitiba, a cidades de Londrina,
Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

C.

a região Oeste, embora registre uma efetiva ocupação de seu espaço num período mais recente em relação às
demais no Estado, constitui-se como uma região de alta produtividade principalmente no setor do
agronegócio.

D.

embora o espaço regional do Oeste e Sudoeste seja expressivo pelo número de habitantes e pelo tamanho da
área que corresponde, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná é a única universidade pública localizada
nestas regiões.

E.

a população que compõe a região Oeste e Sudoeste é exclusivamente uma população oriunda dos outros
estados do Sul do Brasil.

21. Ao considerar tópicos da História do Paraná, é correto afirmar que
A.

no período imperial, quando foi criada a província do Paraná, o território paranaense era de pertencimento à
província de Santa Catarina.

B.

no período imperial, quando foi criada a província do Paraná, os territórios paranaense e catarinense eram de
pertencimento à província de São Pedro do Rio Grande do Sul.

C.

no período imperial, quando foi criada a província do Paraná, o território paranaense era de pertencimento à
província de São Paulo.

D.

a província do Paraná não foi criada no período imperial.

E.

as províncias do Sul foram criadas simultaneamente.

22. Ao considerar o tema que aborda debates sobre as políticas públicas voltadas para a saúde, é correto afirmar que
A.

o Sistema Único de Saúde constitui-se como uma ação de política pública da saúde e, em tese, é um sistema
bem elaborado. Sendo que carência de recursos destinados ao sistema tem comprometido o seu pleno
desenvolvimento.

B.

o Sistema Único de Saúde foi construído de forma arbitrária e não contou com a participação da população
ou entidades que a representassem na ocasião em que foi criado.

C.

o acesso à saúde por meio do Sistema Único da Saúde é de responsabilidade exclusiva do Governo Federal.
Os municípios e estados não possuem responsabilidades com o sistema, uma vez que a iniciativa foi do
governo Federal.

D.

o saúde no Brasil não possui nenhuma política pública, o que a leva a uma situação de caos nas esferas
municipal, estadual e federal.

E.

o saúde não carece de políticas públicas, uma vez que a responsabilidade da saúde é de cada pessoa que tem
o dever de zelar pela saúde própria e de seus dependentes.

23. Em relação ao Estatuto do Idoso, é correto afirmar que
A.

como o idoso acima de 65 anos não tem obrigatoriedade do voto, o Estatuto do Idoso ainda aguarda
aprovação no Senado Brasileiro.

B.

pelo Estatuto do Idoso e devido ao aumento da média de vida do brasileiro, somente é considerado idoso as
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.

C.

segundo o Estatuto, é obrigação exclusiva da família assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

D.

o Estatuto, ao considerar o direito do idoso à liberdade, ao respeito e à dignidade, observa que pelo estado
avançado da idade em que o mesmo se encontra na eminência de não possuir as faculdades mentais em plena
atuação, lhe é vetado o direito de opinião e expressão.

E.

discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias e aos meios de
transporte é previsto como crime pelo Estatuto do Idoso e passível de pena de reclusão e multa.

24. Ao considerar alguns temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para cidadania, ética e
educação ambiental, é correto afirmar que
A.

educação ambiental é uma aprendizagem que ocorre na prática e convivência com o meio ambiente. Neste
sentido não se justifica a necessidade de educação ambiental e muito menos políticas públicas para esta área.

B.

a ética constitui-se como um elemento do bem agir, portanto é algo que se desenvolve numa dimensão
pessoal e individual, o que não se vincula a ação política.

C.

os estatutos do Idoso, da Criança e Adolescente e a Lei Maria da Penha, entre outros, são instrumentos que
visam garantir o exercício mais pleno dos cidadãos, principalmente àqueles que se encontram em situações
de vulnerabilidade.

D.

a criação de instrumentos que garantam o pleno exercício da cidadania é uma iniciativa que compete apenas
ao governo federal, por ser mais abrangente. Esta iniciativa é facultativa aos municípios e estados, não sendo
uma ação obrigatória destas esferas do governo.

E.

a relação com o meio ambiente é uma relação que não se aprende na escola, por isso não cabe à escola o
desenvolvimento de uma educação ambiental.

25. Ao considerar os debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação é correto afirmar que
A.

a habitação é de responsabilidade de cada indivíduo, pois constitui o espaço privado de cada um. Por este
motivo não se justifica a implementação de políticas públicas para a habitação.

B.

é de responsabilidade do Município, do Estado e da União estabelecer políticas públicas de habitação,
visando o cuidado com o meio ambiente, com o saneamento e as condições adequadas de moradia a todos os
cidadãos, entre outros elementos importantes que envolvem a habitação.

C.

a favelização e ocupação de áreas inadequadas para moradia são as principais demonstrações da ausência de
qualquer iniciativa da constituição de uma política nacional de habitação.

D.

como a maioria da população brasileira ainda vive na área rural, a criação de políticas públicas para
habitação não se apresenta como sendo necessária e nem emergencial.

E.

a habitação depende do poder aquisitivo de cada pessoa. Não cabe ao estado regular nem interferir nos
espaços que são utilizados pelos cidadãos para fins de moradia.

ESTATUTO E REGIMENTO DA UNIOESTE
26. A UNIOESTE é constituída por campi que se organizam por áreas de conhecimento, articuladas através de
unidades denominadas centros. Compõe a estrutura da Universidade os campi de
A.

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.

B.

Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

C.

Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão.

D.

Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.

E.

Marechal Cândido Rondon, Cascavel e Toledo.

27. O Reitor e o Vice-Reitor são escolhidos, compondo a mesma chapa, através de consulta a comunidade
acadêmica, para mandato de
A.

cinco anos.

B.

dois anos.

C.

três anos.

D.

oito anos.

E.

quatro anos.

28. A Administração Superior da Unioeste tem, como órgão máximo normativo e deliberativo,
A.

a Reitoria

B.

o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

C.

o Conselho de Campus.

D.

o Conselho Universitário.

E.

o Conselho de Centro.

29. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se
criança e adolescente, respectivamente, para os efeitos desta lei,
A.

até doze anos de idade incompletos, e entre doze e dezoito anos de idade.

B.

até doze anos.

C.

de doze até dezoito anos de idade.

D.

até 21 anos.

E.

entre doze e vinte e um anos de idade.

30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, Art. 54, § 3º, a responsabilidade de
recensear os alunos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência compete a/o
A.

escola.

B.

família.

C.

professor.

D.

poder público.

E.

conselho tutelar.

