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INSTRUÇÕES GERAIS 
 
Este caderno contém 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio 
Lógico e 10 questões de Conhecimentos Gerais, totalizando 30 questões, com cinco 
alternativas cada uma. Apresenta ainda 2 (duas) propostas de temas para redação à sua 
escolha. 
 
ATENÇÃO: 
 
1- Antes de começar a resolver as questões: 

 Verifique se o seu caderno está completo e se as questões, além de apresentar as 

cinco alternativas, estão corretamente numeradas de 01 a 30. 

 Havendo algum problema, solicite a substituição de seu caderno. 

2- Ao receber o cartão de respostas, confira o seu número de inscrição. Se houver erro, 

peça a troca. 

3- Quando for transferir a opção para o cartão de respostas: 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão; caso contrário, sua resposta 

será desconsiderada. 

 Faça o possível para não deixar nenhuma questão sem resposta. 

 O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. 

 O cartão de respostas é personalizado.  

 Não erre, porque a substituição é impossível. 

 Cuide bem dele, pois é a sua prova. 

4- Duração total da prova: 3 horas. 

5- Tempo mínimo de permanência em sala: 1 hora. 

6- Antes do início da prova, os celulares deverão ser desligados, bolsas, e outros objetos 

guardados debaixo da carteira. 

7- No caso de anulação de alguma questão, por erro de elaboração ou de impressão, os 

pontos serão computados para todos os candidatos. 

8- Os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre as provas. 

 

 
 

BOA PROVA! 
 
 

COORDENAÇÃO COPESE 
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
 
Você encontrará duas situações para fazer sua redação. Leia-as e escolha o tema com o qual 
você tenha maior afinidade. A partir dele, redija um texto dissertativo. Atente: à clareza e 
consistência dos argumentos em defesa de um ponto de vista sobre o assunto; à coesão e 
coerência do texto; ao domínio do português padrão. Ao final, proceda a uma revisão textual, 
considerando todos os critérios mencionados acima. Utilize, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 
30 linhas da folha reservada à produção de seu texto. 

_______________________________________________________________________ 

 
PROPOSTA 1 

A mulher na sociedade contemporânea 

Apesar de ser um tema recorrente, a violência contra a mulher em casa e na rua, e a discrepância de 

salário no mercado de trabalho são problemas que ainda não foram superados.  O processo de 

empoderamento da mulher se iniciou na década de 60 e, ainda, há muito por fazer. Sobre o assunto, pode-

se abordar costumes antigos que ainda perduram na sociedade atual, a mulher no poder e em cargos de 

alto nível (empreendedorismo e independência) e o preconceito por parte da parcela masculina.  

A esse respeito, disserte sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, apresentando 

argumentos acerca dessa polêmica tão real e significativa. 

 

 
 
 
 

PROPOSTA 2 
 
Desperdício de alimentos: quais são as causas e os prejuízos econômicos e ambientais desse 
problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vestibular.com.br/dica/por-que-a-violencia-contra-a-mulher-persiste-no-brasil/
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Leia o texto para responder às questões de 01 a 04 
 

Quando o cérebro começa a falhar 
O cérebro humano é fascinante. Ele nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos 

movimentos, armazenar informações e muito mais. Assim, doenças que atinjam o cérebro podem limitar 
consideravelmente a capacidade de manifestarmos a nossa forma humana.  

As chamadas doenças neurodegenerativas constituem um grupo de enfermidades que, em sua 
maioria, surgem com o envelhecimento. Geralmente, são associadas à demência, cujo exemplo mais 
comum é a doença de Alzheimer. Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, é natural e 
necessário que a ciência se preocupe em entender como essas doenças se desenvolvem e identificar 
potenciais formas de tratá-las.  

Você certamente conhece alguém ou alguma história de uma pessoa acometida por uma doença 
neurodegenerativa. Deve ter conhecimento também sobre o sofrimento causado aos pacientes e seus 
familiares. Existem dezenas dessas doenças, que têm em comum uma progressiva degeneração das 
funções cerebrais, que invariavelmente levam a inabilidades físicas, demência e, na maioria dos casos, à 
morte.  

Mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a doença de Alzheimer (DA), a 
principal forma de demência conhecida. Esse número tende a crescer à medida que a longevidade da 
população mundial aumenta e que hábitos de vida nada saudáveis são adotados. Apesar disso, a DA ainda 
não dispõe de nenhuma forma de diagnóstico precoce — o que prejudica o início do acompanhamento 
médico e de possíveis intervenções experimentais — e, infelizmente, ainda não tem cura. Isso não quer 
dizer, no entanto, que a ciência nesse campo esteja parada. Muito se descobriu nas últimas três décadas.  

Uma pergunta frequente que muitos se fazem ao envelhecer é se estariam desenvolvendo DA e 
ainda não sabem. Por isso, vários grupos de pesquisa têm buscado sinais capazes de prever o Alzheimer 
muito antes que a doença se estabeleça. Mas não há motivo de preocupação se você é jovem ainda: o 
aparecimento da DA só é comum a partir dos 65 anos, e o esquecimento ocasional de algo pode ser 
apenas circunstancial. Porém, se os problemas de memória afetam a sua qualidade de vida, aí sim é o 
momento de se consultar com um neurologista.  

As causas específicas da DA ainda não são totalmente estabelecidas. Uma explicação bem aceita 
para o desenvolvimento da DA consiste no acúmulo substancial do peptídeo beta-amiloide (Aβ) no cérebro 
de pacientes, o que prejudica o funcionamento dos neurônios e de outras células cerebrais, danificando a 
memória. A ação do Aβ também pode gerar outros eventos tóxicos para o cérebro que levam a outros 
sintomas da doença, como ansiedade, depressão e apatia. Além disso, a progressão do Alzheimer leva a 
novos sintomas, como distúrbios de sono, agitação e dificuldades motoras.  

Como não existe detecção da DA antes do surgimento dos sintomas, os níveis aumentados de Aβ 
só haviam sido observados em pacientes que já apresentavam perda de memória. Avanços importantes 
têm sido alcançados recentemente com o desenvolvimento de técnicas que permitem detectar pequenas 
variações nos níveis de Aβ no líquor (fluido que banha nosso cérebro e nossa medula espinhal) e no 
sangue em pacientes com risco de desenvolver a doença. Esses testes ainda não estão disponíveis em 
hospitais, mas a perspectiva é que eles estejam acessíveis dentro de uma década.  

Essas observações também indicam que marcadores cerebrais e bioquímicos da DA poderiam ser 
identificados décadas antes do aparecimento dos sintomas clínicos. Isso gera a perspectiva de que 
potenciais intervenções profiláticas e/ou terapêuticas possam ser empregadas em pacientes que 
apresentam indicativos bioquímicos ou moleculares de DA antes do estabelecimento clínico da doença. A 
identificação sistemática desses marcadores poderá contribuir não apenas para o entendimento da 
progressão, mas também para o desenvolvimento de terapias eficientes no futuro.  

A DA é uma doença progressiva que afeta primariamente algumas regiões do cérebro, como o 
hipocampo. O hipocampo é fortemente associado à formação e manutenção de memórias no cérebro, e seu 
funcionamento alterado parece, portanto, levar à perda de memórias em pacientes com Alzheimer. No 
entanto, há um rápido acometimento de outras regiões do cérebro, incluindo os córtices pré-frontal e 
temporal, o que ajuda a explicar os sintomas clínicos da doença. (...)  

Muitos testes clínicos têm sido feitos em pacientes de diferentes condições neurodegenerativas. 
Esses estudos têm se concentrado em duas estratégias: o desenvolvimento de novas drogas com alvos 
específicos e o emprego de medicamentos já aprovados para tratar outras doenças. Infelizmente, muitos 
dos fármacos testados em pacientes têm apresentado resultados negativos, mas há boas razões para se 
animar e ter esperança.  

No caso da DA, muito esforço tem sido feito em desenvolver anticorpos que bloqueiem a ação do 
peptídeo Aβ. O insucesso clínico dessa abordagem possivelmente se deve ao fato de que o tratamento 
comece tarde demais, apenas quando o quadro de mau funcionamento cerebral já está estabelecido e os 
pacientes já apresentam sintomas clínicos.  

Contudo, vários resultados também sugerem que estamos progredindo em entender e tratar melhor 
as doenças neurodegenerativas. Por exemplo, um novo composto se mostrou eficaz em reduzir os níveis de 
um marcador da doença de Huntington. No caso de pacientes com Parkinson, terapias ainda em avaliação 
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sugerem que a estimulação elétrica controlada de algumas regiões do cérebro dos pacientes pode diminuir 
os sintomas de tremores e de falta de coordenação motora.  

Ainda não dispomos de uma medicação que interrompa ou reverta o quadro neurodegenerativo de 
pacientes com DA  ou outras formas de demência. Isso certamente causa uma aflição nos familiares dos 
pacientes ao verem aquele quadro evoluir sem que muito possa ser feito. No entanto, é bastante importante 
que a qualidade de vida dos pacientes seja preservada na medida do possível.  

Uma informação interessante é que a musicoterapia – exposição controlada e estímulo dos 
pacientes a músicas que lhe são prazerosas – tem claros efeitos positivos em sintomas de agitação, 
confusão mental e bem-estar geral. A música ativa circuitos cerebrais bastante complexos relacionados às 
emoções e pode, de fato, fazer bem.  

Por fim, há de se ressaltar o cuidado que se deve ter com falsas promessas de reversão ou cura da 
DA ou de outras condições neurodegenerativas. Terapias milagrosas com pílulas ou cirurgias, mesmo que 
aplicadas por médicos, ainda não têm validade clínica e não há comprovação científica alguma de que 
funcionam. A comprovação científica é realmente necessária para mostrar que os medicamentos têm a 
ação esperada e que não prejudicam mais ainda o já debilitado paciente.  

Ainda há muitos mares a serem navegados na compreensão das doenças neurodegenerativas, mas 
o público em geral pode nos ajudar dando seu suporte e apoiando, sempre que possível, iniciativas de 
pesquisa nessa área.  

(Mychael V. Lourenço. Instituto de Bioquímica Médica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Matéria publicada em 
10/6/19. Disponível em: cienciahoje.org.br. em www.pciconcurso.com.br . Acesso em   07/10/19) 

 

QUESTÃO 01  
O texto se classifica corretamente como  
A) narrativo.       
B) descritivo. 
C) dissertativo-argumentativo.     
D) injuntivo.  
E) dissertativo-expositivo. 
 
QUESTÃO 02 
Mas não há motivo de preocupação se você é jovem ainda: o aparecimento da DA só é comum a partir dos 
65 anos, e o esquecimento ocasional de algo pode ser apenas circunstancial.  No excerto acima, o trecho 
após os dois-pontos tem papel de  
A) enumeração.       
B) explicitação.  
C) exemplificação.      
D) explicação.  
E) exceção. 

QUESTÃO 03 
Qual a melhor conjunção que poderia unir as orações abaixo sem alterar o sentido posto no texto.  “O 
cérebro humano é fascinante. Ele nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos movimentos, 
armazenar informações e muito mais. “ 
A) O cérebro humano é fascinante, pois nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos 
movimentos, armazenar informações e muito mais. 
B) O cérebro humano é fascinante, porém nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos 
movimentos, armazenar informações e muito mais 
C) O cérebro humano é fascinante, entretanto nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos 
movimentos, armazenar informações e muito mais 
D) O cérebro humano é fascinante, no entanto nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos 
movimentos, armazenar informações e muito mais 
E) O cérebro humano é fascinante, por isso nos permite pensar, imaginar, agir, falar, coordenar nossos 
movimentos, armazenar informações e muito mais 
 
QUESTÃO 04  
Assinale a alternativa que apresente correta inferência extraída do texto, sem extrapolação de seu 
conteúdo.  
A) Em dez anos, haverá exames capazes de detectar a DA antes do aparecimento dos sintomas.  
B) Como a DA afeta primeiro o hipocampo, essa parte do cérebro deve ser a primeira a receber tratamento.  
C) Embora não haja medicação específica para tratamento da DA, a musicoterapia tem se revelado 
importante no processo de cura. 
D) Alguns medicamentos experimentais podem provocar piora no quadro clínico do paciente já acometido 
pela doença.  
E) Os distúrbios do sono se apresentam como sintoma primário da DA, desde que em conjunto com 
depressão e apatia. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ 
    

PROCESSO SELETIVO PARA 1º SEMESTRE 2020 
 

6 

QUESTÃO 05 
Leia o texto abaixo e responda à questão: 
 

O Homem que entrou pelo cano 
 

 Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava -o a estreiteza do tubo. Depois se 
acostumou. E, com a água, foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou 
outra um desvio, era uma seção que terminava em torneira. 
           Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante.  
           No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Então percebeu que as 

engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida. E a cara da 
menina aparecia redonda e grande, a olhá - lo interessada. Ela gritou: “Mamãe, tem um homem dentro da 
pia”.  
            Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo 

esgoto.  
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras Proibidas. São Paulo: Global, 1988, p. 89. 

O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. O resultado não foi o 
esperado porque:  
A) a menina agiu como se fosse um fato normal.  
B) o homem demonstrou pouco interesse em sair do cano.  
C) as engrenagens da tubulação não funcionaram.  
D) a mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato.  
E) mãe e filha não entenderam a situação. 
 
QUESTÃO 06 

Os textos I e II servem para a questão 06 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação ao tema “telenovela” 
A) nos textos I e II, encontra-se a mesma opinião sobre a telenovela. 
B) no texto I, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos. 
C) no texto II, a telenovela é considerada uma bobagem. 
D) no texto II, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. 
E) nos dois textos as opiniões acerca das novelas é a mesma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto I 

Telenovelas empobrecem o país 

 

Parece que não há vida inteligente na telenovela 

brasileira. O que se assiste todos os dias às  6, 7 

ou 8 horas da noite é algo muito pior do que os 

mais baratos filmes “B” americanos. Os diálogos 

são  péssimos.  As atuações, sofríveis. Três 

minutos em frente a qualquer novela são capazes 

de me deixar absolutamente entediado – nada 

pode ser mais previsível. (Antunes Filho) 

 

 

Texto II 

Novela é cultura 

Veja – Novela de televisão aliena? 

Maria Aparecida – Claro que não. Considerar a telenovela um 

produto cultural alienante é um tremendo preconceito da 

universidade. Quem acha que novela aliena está na verdade 

chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que 

alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas  só  

por causa  de um enredo  açucarado. A telenovela brasileira 

é um produto cultural de alta qualidade técnica, e algumas 

delas são verdadeiras obras de arte. 
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QUESTÃO 07 
Para responder à questão, veja o cartum. 
 

 
 
A interpretação mais razoável do cartum é:  
A) a mulher, ao exercer uma atividade artística, não se desliga de seus afazeres de dona de casa.    
B) a mulher, mesmo exercendo profissão não convencional, é capaz de cuidar de seu lar.    
C) a mulher deve ser uma equilibrista para lidar com tarefas domésticas e profissionais.    
D) a mulher cuida da família e do trabalho, mesmo praticando atividades circenses.    
E) a mulher trabalha em atividades circenses para sustentar a família. 
 
QUESTÃO 08 

Leia o texto 
 
 

A antiga Roma ressurge em cada detalhe 
 

 Dos 20.000 habitantes de Pompéia, só dois escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio 
em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 
metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompéia dos conquistadores e preservou -a para o futuro, 
como uma joia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível.  

A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da 
Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas, com apoio do instituto 
Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostram 
até que nas casas dos ricos se comia pão branco, de farinha de trigo, enquanto na dos pobres comia-se 
pão preto, de centeio.  

Outro megaprojeto, para ser concluído em 2020, da Universidade da Califórnia, trata da restauração 
virtual da história de Roma, desde os primeiros habitantes, no século XV a.C., até a decadência, no século 
V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens animadas por figurantes. Edifícios, 
monumentos, ruas, aquedutos, termas e sepulturas desfilarão, interativamente. Será possível percorrer 
vinte séculos da história num dia. E ver com os próprios olhos tudo aquilo que a literatura esforçou-se para 
contar com palavras.  

Revista Superinteressante 

A finalidade principal do texto é  
A) convencer.   
B) relatar.     
C) descrever.    
D) entreter        
E)  informar. 
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QUESTÃO 09 

Texto para a questão  

O mercúrio onipresente 
(Fragmento) 

 
 
Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é 

preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge 
nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, 
contaminam o lençol freático. Mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. 

 Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas 
quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. [...].  

Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes 
sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte — e é mais perigoso do que a maioria 
das pessoas acredita. 

( Jeffrey Kluger. IstoÉ. nº 1927) 

 
A tese defendida no texto está expressa no trecho:  
 
A) as substâncias tóxicas, em aterros, contaminam o lençol freático. 
B) o chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo.  
C) o mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza.  
D) o total controle dos venenos ambientais é impossível. 
E) o mercúrio é onipresente porque é muito utilizado 
 

 
QUESTÃO 10 
 

Escrever é um ato não natural. A palavra falada é mais velha do que nossa espécie, e o instinto para a 
linguagem permite que as crianças engatem em conversas articuladas anos antes de entrar numa escola. 
Mas a palavra escrita é uma invenção recente que não deixou marcas em nosso 4genoma e precisa ser 
adquirida 5mediante esforço ao longo da infância e depois. 
 6A fala e a escrita diferem em seus mecanismos, 7é claro, e essa é uma das razões pelas quais 8as 
crianças precisam lutar com a escrita: reproduzir os sons da língua com um lápis ou com o teclado 9requer 
prática. 10Mas a fala e a escrita diferem também de outra maneira, o que faz da aquisição da escrita um 
desafio para toda uma vida, mesmo depois que seu funcionamento foi dominado. Falar e escrever envolvem 
tipos diferentes de relacionamentos humanos, e somente o que 11diz respeito à fala nos chega 
naturalmente. A conversação falada é 12instintiva porque a interação social é instintiva: falamos às pessoas 
“com quem temos diálogo”. Quando começamos um diálogo com nossos interlocutores, temos uma 
suposição do que já sabem e do que poderiam estar interessados em aprender, e durante a conversa 
monitoramos seus olhares, expressões faciais e atitudes. Se eles precisam de esclarecimentos, ou não 
conseguem aceitar uma afirmação, ou têm algo a acrescentar, podem interromper ou replicar. 
 Não gozamos dessa troca de feedbacks quando lançamos ao vento um texto. Os destinatários são 
invisíveis e 13imperscrutáveis, e temos que chegar até eles sem conhecê-los bem ou sem ver suas reações. 
14No momento em que escrevemos, o leitor existe somente em nossa imaginação. Escrever é, antes de 
tudo, um ato de faz de conta. Temos de nos imaginar em algum tipo de conversa, ou correspondência, ou 
discurso, ou solilóquio, e colocar palavras na boca do pequeno avatar que nos representa nesse mundo 
simulado. 
 

Adaptado de Steven Pinker, Guia de Escrita  

 
Depreende-se corretamente do texto que:  
A) a escrita é uma atividade tão natural quanto falar, tanto que seu aprendizado prescinde de treinamento 
direcionado.    
B)  escrever e falar são atividades da linguagem humana absolutamente equivalentes no seu modo de 
produção e resultado nas trocas interacionais.    
C)  a atividade da escrita implica aprendizagem e treinamento e pode ser melhorada e aperfeiçoada ao 
longo da formação educacional.    
D) a presença física e real dos interlocutores na modalidade escrita facilita o processo de produção da 
escrita.    
E)  o diálogo efetivo entre escritor e leitor permite que os feedbacks constantes ampliem as possibilidades 
de interpretação de textos escritos.    
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QUESTÃO 11 
Em uma academia, de 200 alunos, 160 gostam da aula de zumba, 140 gostam da aula de spinning e 20 não 
gosta de nenhuma. Quantos alunos gostam das duas? 
 
A) 100   B) 110   C) 120   D) 130       E) 140 
 
QUESTÃO 12 
Qual o número de maneiras possíveis que um time de futebol pode ser escalado sabendo que são 3 
goleiros para a escolha de 1, 10 zagueiros para a escolha de 4, 6 meio campistas para a escolha de 4 e 5 
atacantes para a escolha de 2.  
 
A) 94500  B) 86200  C) 52600  D) 22300      E)10500 
 
 
QUESTÃO 13 
Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser 
retirada. Qual a probabilidade de se retirar uma bola com número par ou primo? 
 

A) ½   B) 1/3   C) 2/3   D) 4/5         E) 1/6 

 
 
QUESTÃO 14 
Pedro recebeu um aumento de 15% e com isso seu salário chegou a R$ 7560,00. O salário de Pedro antes 
do aumento era aproximadamente? 
 

A) R$ 6574,00  B) R$ 6426,00  C) R$ 6284,00  D) R$ 6120,00        E)R$ 6008,00 

 

 
QUESTÃO 15 
Suponha que um avião decole do Aeroporto Internacional de Campinas, São Paulo, com destino ao 
Aeroporto Internacional de Cuiabá. Após a decolagem, ele   fez um ângulo  α  = 30º com a horizontal, 
passando a uma distância de segurança de uma torre de telefonia que está a 1,2 km do ponto de 
decolagem, conforme a figura. 

 
 

Sabendo que a distância de segurança é igual a três vezes a altura da torre, qual o valor da altura da torre, 

em metros? (Considere     = 1,73) 

 
A)130,00              B)150,00                  C)173,00                  D)230,67         E)  259,50 
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QUESTÃO 16 
Esta caixa tem o formato de bloco retangular. 

 
 

Um equilibrista se encontra no ponto A e quer chegar até o ponto D utilizando um fio esticado de A até D. 

As medidas de AB, BC e CD são, respectivamente, 5 m, 7 m e 4 m. A medida desse fio, em metros, é 

A) 4m                     B)  m   C) 16 m  D) 140m               E)  90m 

 
 
QUESTÃO 17 
Uma dona de casa foi ao supermercado duas  vezes em uma mesma semana para comprar arroz e feijão. 
Na primeira vez ela comprou três pacotes de feijão e dois pacotes de arroz, e na segunda vez, ela comprou 
um pacote de arroz e dois de feijão. Sabendo que os preços dos produtos não se alteraram entre uma 
compra e outra, e que a primeira compra lhe custou R$ 31,00 e a segunda R$ 17,60, assinale a alternativa 
que corresponde ao preço unitário do pacote de arroz. 
 
(A) R$ 2,00  (B) R$ 4,20  (C) R$ 8,00  (D) R$ 9,20 (E) R$ 9,50 
 
 
 
QUESTÃO 18 
Atualmente, é necessário estar atento às atitudes que devem ser tomadas em relação à preservação do 
meio ambiente. Uma boa atitude de preservação é a diminuição do lixo descartável na natureza. Supondo 
que 5 máquinas trituram 600Kg de lixo descartável em 5 dias, quantas máquinas iguais às outras, serão 
necessárias para triturar 720 Kg desse mesmo lixo descartável, em 3 dias? 
 

A) 5  B) 7  C) 10  D) 8  E) 6 
 
 
QUESTÃO 19 
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a 
sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Os alunos do curso de Enfermagem do 
UNIARAXÁ, publicaram na Internet um vídeo ressaltando importância de olhar com atenção para a saúde, 
além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de 
qualidade. Joana ficou responsável pelo grupo de observar e registrar a quantidade de visualizações do 
vídeo a cada dia, e construiu o quadro seguinte para facilitar seu trabalho. 
 

Dias Quantidade de visualizações do vídeo a cada dia 

1 7 vezes 

2 21 vezes 

3 63 vezes 

... ... 

 
Se nos demais dias, a quantidade de visualizações continuou aumentando, seguindo o mesmo padrão dos 
primeiros dias, qual o total de internautas que terão visualizado o vídeo até o 10º dia? 

 

A) 206668    B) 413336  C) 158966   D) 125896  E) 236888 
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QUESTÃO 20 
João nasceu em um ano bissexto e, por este motivo, gosta de dizer sua idade de acordo com a quantidade 
de anos bissextos vividos desde o ano em que nasceu. João brinca dizendo que vai fazer, em 2020, 8 anos 
de idade. Considerando-se esta lógica de contagem da idade, e sabendo-se que os anos bissextos ocorrem 
a cada 4 anos, assinale a alternativa correta que corresponde ao ano em que João nasceu. 
 
(A) 1996    ( B) 1988  (C) 1992  (D) 1994 (E) 1998 
 
 
QUESTÃO 21 
Leia o texto abaixo e responda adequadamente: 
“... Ação busca desmontar quadrilha que fraudava licitações de obras públicas. Políticos, empresários e 
servidores públicos foram presos. Os presos foram acusados de fraude de licitações, corrupção, tráfico de 
influência, superfaturamento de obras e desvio de dinheiro.”  
 
Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da 
A) Operação Greenfield.   
B) Operação Carne Fraca.  
C) Operação Lava Jato. 
D) Operação Navalha. 
E) Operação Panatenaico 
 
QUESTÃO 22 
Recentemente, “São Paulo aprovou uma lei que reforça o combate à intolerância religiosa. Uma iniciativa 
que une pessoas de religiões diferentes, num estado que abre os braços para todos os credos.” 
Abaixo estão alternativas corretas relacionadas à “intolerância religiosa”, EXCETO: 
A) Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa. 
B) impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. 
C) A intolerância religiosa se faz presente na história da humanidade, desde a segunda guerra mundial. 
D) Cometer atos de vandalismo contra os templos de outras religiões. 
E) Atitudes agressivas e ofensivas contra pessoas ou grupos que têm diferentes crenças ou religiões. 
 
 
 
QUESTÃO 23 
Leia o texto e responda o que se propõe. 
“Quem curte sair à noite pode até ter tentado se acabar em uma pista, dançando até o amanhecer. Mas, 
provavelmente, estas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa 
de Estrasburgo, que dançaram até a morte, no século 16 — note que “morte” aqui não é força de 
expressão, as pessoas realmente morreram”. 
Em 2018, este evento completou 500 anos. Trata-se de um caso em que várias pessoas morreram após 
passarem dias dançando. Qual o nome desse evento? 
A) Balada francesa. 
B) Epidemia de dança. 
C) Esclerose múltipla. 
D) Praga de Estrasburgo. 
E) Peste dos 4 meses. 
 
QUESTÃO 24 
No reino animal continua a existir a regra 'matar para sobreviver' e, por isso, alguns animais fazem recurso 
das armas que têm para procurar alimento e poderem viver. Os predadores ocupam o topo da cadeia 
alimentar e fazem recurso da força para poderem caçar as suas vítimas. Ás vezes o tamanho pode não ser 
a única arma, uma vez que muitas destas espécies também possuem outras estratégias. 
Quais são os três predadores do reino animal reconhecidos pela habilidade de caçar em grupo, se camuflar 
para surpreender as presas e possuir sentidos apurados, respectivamente 
A) Tubarão branco, crocodilo e sucuri. 
B) Hiena, urso branco e lobo cinzento. 
C) Tigre, gavião e orca. 
D) Orca, onça e tarântula. 
E) Leão, tubarão branco e urso cinzento. 
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QUESTÃO 25 
Ao definirmos que uma determinada região possui uma “baixa amplitude térmica”, estamos afirmando que 
(  ) A região está próxima a áreas extremamente montanhosas com baixo grau de incidência solar. 
(   ) É uma região abaixo do nível do mar com elevada temperatura. 
(   ) Na região, a diferença de temperatura entre a mínima e a máxima é pequena. 
(   ) Chove pouco na região em comparação com territórios circunvizinhos. 
(   ) É uma região com baixa temperatura. 
 
Assinale de acordo 
A) F, V, F, V, V 
B) V, V, V, F, F 
C) F, F, V, F, F 
D) V, V, F, V, F 
E) V, F, V, F, V 
 
 
QUESTÃO 26 
Uma das bacias hidrográficas do Brasil é a de Tocantins-Araguaia. Recebe esse nome uma vez que os 
principais rios que formam a bacia são os rios Tocantins com 2.416 km e seu principal afluente, o rio 
Araguaia com 2.115 km. Está localizada na região centro-norte do território brasileiro. 
Os rios Araguaia e Tocantins se destacam na hidrografia brasileira. Acerca desses rios, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
A) A bacia formada pelos rios Tocantins e Araguaia interliga-se ao ecossistema amazônico e, o fluxo de 
suas águas é norte-oeste. 
B) A maioria de seus rios são navegáveis, possuindo grande importância econômica para a região, 
sobretudo para o transporte de produtos agrícolas. 
C) A região desta bacia hidrográfica vem sofrendo problemas ambientais gerados pela exploração mineral e 
aumento das atividades agrícolas.  
D) A mineração e a agropecuária são as principais atividades responsáveis pela poluição dos rios da Bacia 
Tocantins-Araguaia.  
E) No Tocantins está localizada Tucuruí, a maior hidrelétrica totalmente brasileira. 
 
 
QUESTÃO 27 
Observe a imagem abaixo: 

 
TEXTO I 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade. 
GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 
 
TEXTO II 
É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por 
parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. 
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 06 out. 2019. 
 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com o 
Texto II, assumem um papel relevante na sociedade por 
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A) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública.    
B) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar.    
C) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos.    
D) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização política.    
E) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas. 
 
 
QUESTÃO 28 
 Em 2006, o IBOPE divulgou uma pesquisa acerca da opinião do eleitor brasileiro sobre corrupção e ética, 
com o objetivo de tentar entender se os problemas éticos enfrentados pela sociedade brasileira estão 
concentrados nos “políticos” ou se há uma cultura na sociedade que avaliza a corrupção. Foram 
apresentados aos pesquisados 13 atos de corrupção, incluindo: dar uma “gorjeta” para se livrar de uma 
multa, sonegar impostos, receber benefícios do governo sabendo que não tem direito a eles, adquirir 
documentos falsos para obter algum tipo de vantagem, pedir mais de um recibo por um mesmo 
procedimento médico para obter mais reembolso do plano de saúde, comprar produtos que copiam os 
originais de marcas famosas, sabendo que são piratas ou falsificados, fazer ligação clandestina ou “gato” de 
TV a cabo do vizinho, entre outros. Os resultados mostraram que 69% dos eleitores brasileiros já 
transgrediram alguma lei ou descumpriram alguma regra contratual de forma consciente e intencional, para 
adquirir ganhos materiais, sendo que 75% afirmaram que cometeriam algum dos 13 atos de corrupção 
avaliados pelo estudo se tivessem oportunidade.  
Fonte: http://reinehr.org/sociedade/saude-dasociedade/corrupcao-na-politica-eleitor-vitima-ou-cumplice 
 
Indique a alternativa que está amparada no texto acima.  
A) São as oportunidades proporcionadas pelos cargos públicos que levam o político a se corromper. 
B) Os políticos são os responsáveis pela corrupção ao estimular a sonegação de impostos.  
C) A concordância de muitos cidadãos com atos de corrupção dificulta o combate à corrupção política.  
D) As pessoas corruptas já nascem corruptas.  
E) Os políticos corruptos já nascem corruptos.  
 
 
QUESTÃO 29 
Começaram a valer em novembro de 2018, as novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista. São 
mais de cem mudanças na relação entre as empresas e os trabalhadores. 

(G1, 11 nov. 17. Disponível em: <https://goo.gl/j6hYs4>. Adaptado) 

Entre as mudanças estabelecidas, é CORRETO identificar 
A) o fim do salário mínimo, que não servirá mais como parâmetro obrigatório na remuneração dos 
trabalhadores pelas empresas. 
B) a formalização do trabalho intermitente, aquele em que não há jornada fixa, podendo o empregado 
trabalhar em alguns dias ou durante algumas horas. 
C) o fim da obrigatoriedade do registro em carteira nas relações de trabalho, com o objetivo de legalizar o 
trabalho considerado informal. 
D) a incorporação do tempo de deslocamento ao trabalho como parte da jornada, instituindo uma 
remuneração específica para os empregados que moram longe. 
E) o aumento da contribuição para o FGTS por parte do empregador, com a finalidade de dar mais 
segurança ao trabalhador em caso de demissão. 
 
QUESTÃO 30 
Com base em acontecimentos recentes da política brasileira, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as duas lacunas do texto abaixo: 
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter suspensa, nesta quinta-feira, dia 1 de 
agosto, uma medida provisória do Presidente Jair Bolsonaro que transferia a responsabilidade da 
demarcação de terras indígenas do (a) _________para o (a) _________. 
 
A) Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) - Ministério da Cidadania. 
B) Funai (Fundação Nacional do Índio) - Ministério da Agricultura. 
C) Ministério da Agricultura - Ministério da Defesa. 
D) Ministério do Meio Ambiente - Ministério da Agricultura. 
E) Funai (Fundação Nacional do Índio) - Ministério da Cidadania. 

 
 
 
 
 


