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Observações

1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a prova do 4º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
NÍVEL MÉDIO de 2014,  que é constituída por cinco matérias (apresentadas na seguinte ordem, Português (10
questões),  Matemática (10 questões) e  Conhecimentos  Gerais (06 questões),  Estatuto do Idoso,  da Criança e do
Adolescente (02 questões), Estatuto e Regimento da Unioeste (02 questões). Cada questão tem cinco alternativas (A,
B, C, D, E), das quais somente uma está correta. 

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão-resposta estão corretas. Se os
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão).
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclassificação.
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas.
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas, onde é permitido anotar as respostas dadas (para, depois, conferir
com o gabarito a ser fornecido pela Unioeste).

6. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

__________________________ ______________________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO

As questões 1, 2, 3, 4 e 5 de Língua Portuguesa devem ser respondidas a partir do texto transcrito a seguir.

_______________________________________________________________

CARREGAR

Passear fora de casa faz bem para a mãe e para o bebê.
Enquanto ela cuida dos seus afazeres e socializa,

ele se distrai e se estimula vendo o mundo.

Equipamentos para transportar bebês sempre existiram. Cestos colocados nas costas ou em dorsos
de mulas,  enrolados em panos dispostos em volta do corpo da mãe (como o nosso “moderno”  sling),
carrinhos de mão de madeira ou mesmo minicarruagens puxadas por cachorros ou pôneis, usadas pelas
famílias ricas europeias.

No início do século XIX, sair para passear com o bebê ao ar livre era uma recomendação médica a
ser seguida à risca, todos os dias, “exceto em caso de chuva forte, frio excessivo (neve) ou tempestades”,
como sugeria um médico francês da época. Mas foi em Londres que surgiram finalmente os primeiros
carrinhos de bebê, em 1840. Apesar de pesados e desconfortáveis, foram um sucesso: até a rainha Vitória
comprou três para levar a prole real para passear.

Texto retirado do anuário Pais & Filhos: o guia do bebê, 2014, página 266, Editora Globo. 

1. Sobre o título e a passagem introdutória do texto, NÃO se pode afirmar. 

A. O título se esclarece definitivamente no início do primeiro parágrafo, quando se fala em “transportar bebês”. 

B. Passear fora de casa é algo apresentado como positivo tanto para a mãe quanto para o bebê. 

C. Enquanto cria um efeito de simultaneidade entre “cuidar dos afazeres e socializar” e “distrair e estimular”. 

D. Ela e ele remetem, respectivamente e nessa ordem, a “bebê” e a “mãe”.

E. Seus é um elemento de remissão que se refere tanto a “afazeres” quanto à “mãe”. 

2. Sobre o primeiro parágrafo do texto, é CORRETO.

A. Os equipamentos para transportar bebês existiram com uma relativa frequência.

B. O segundo período do parágrafo não traz exemplos de equipamentos para transportar bebês. 

C. Existiram cria um efeito de dúvida ou hipótese sobre a afirmação que está sendo feita.

D. Transportar cria um efeito de animalidade ou de coisificação dos bebês, pois eles não são objetos. 

E. Para introduz a finalidade ou o objetivo da existência dos “equipamentos” mencionados.

3. Ainda sobre o primeiro parágrafo do texto, é INCORRETO afirmar:

A. houve, pelo menos, duas formas com que as crianças foram transportadas em cestos.

B. os conectivos ou mostram possibilidades diferentes de transportar as crianças.

C. os elementos em indicam, todos eles, localização ou espaço de colocação do corpo da criança. 

D. dentre as formas de transportar as crianças, uma foi símbolo de maior riqueza e status social. 

E. do, da, de e de criam os mesmos sentidos nas passagens em que ocorrem. 



4. Sobre o segundo parágrafo do texto, NÃO se pode afirmar:

A. no início do século XIX situa temporalmente o leitor sobre o que é afirmado no restante do período. 

B. no início permite afirmar que a recomendação médica citada foi aceita durante todo o século XIX.

C. ser seguida à risca remete a uma significação de obrigatoriedade e de imposição.

D. ao ar livre auxilia na definição de que locais poderiam ser escolhidos para o passeio com o bebê.

E. era permite que o leitor pressuponha que a recomendação médica citada não existe mais. 

5. Ainda sobre o segundo parágrafo do texto, NÃO se pode afirmar: 

A. exceto permite concluir que os bebês deviam passear em caso de chuva forte, frio excessivo ou tempestades.

B. da época faz com que o leitor retome a passagem inicial “No início do século XIX”.

C. antes de 1840, não havia carrinhos de bebês.

D. apesar de introduz características negativas ligadas aos carrinhos de bebês.

E. até serve como forma de apresentar um argumento favorável ao sucesso dos carrinhos de bebês.

Leia o texto abaixo e responda às questões 6, 7, 8, 9 e 10.

O PORTEIRO, A EMPREGADA, O CABELEIREIRO E A MANICURE

Cada um vota de um jeito. Todos querem qualidade de vida e o fim da “roubalheira”.

Eles não acham que “é dando que se recebe”. O povo trabalhador, que sobrevive de salário com carteira
assinada ou na informalidade, parece ser bem mais crítico do Bolsa Família que eu. É curioso. Pobre que
trabalha desconfia de pobre que vive de benefício do Estado.
Entre os que se esfolam para fazer o dinheiro chegar ao fim do mês e dar instrução aos filhos, há a crença
de que só o trabalho, duro e honesto, enobrece. Um dos momentos de lazer sagrados, além da ida ao culto
ou à missa, é o churrasco com a família. Só que o secretário de Política Econômica de Dilma sugeriu
comer frango e ovo, em vez da carne,  que subiu mais de 3%. É preciso dizer ao PT que mexer  no
churrasco de domingo tira votos.
Os  pobres  também  detestam  a  corja  de  políticos  que  roubam.  A promiscuidade  entre  partidos  e
empreiteiras, o lamaçal que transborda da estatal Petrobras equivalem a assaltar, na surdina,  quem se
esforça, se espreme em ônibus ou morre na fila da cirurgia. Roubar de quem tem pouco é pecado. Se esse
pessoal que desvia bilhões não pagar em vida, não escapará da justiça divina.
Por que falar dos pobres? A maioria da população não é beneficiária do Bolsa Família. A maioria batalha e
tem medo da carestia atual, nos alimentos e nas contas, mesmo sem entender o que significam “espiral
inflacionária”, “centro da meta”,  “câmbio flutuante” ou “superávit primário”.

Ruth de Aquino

Fonte: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2014/10/o-bporteirob-empregada-o-cabeleireiro-e-
bmanicureb.html

6. As três palavras-chave que melhor representam o tema em discussão são:

A. PT, Petrobras e Bolsa Família.

B. pobre, corrupção e renda per capita.

C. cesta básica, economia e Bolsa de Valores.

D. saúde, moradia e educação.

E. assalariado, Bolsa Família e economia.



7. NÃO é possível afirmar que a autora:

A. Menciona casos de corrupção.

B. Critica o governo do PT.

C. É favorável ao Bolsa Família.

D. Compreende o significado das palavras que aparecem entre aspas na última frase.

E. Enaltece a população trabalhadora.

8. Marque a alternativa CORRETA.

A. A expressão é dando que se recebe representa o posicionamento favorável da grande maioria dos 
trabalhadores assalariados em relação ao programa Bolsa Família.

B. A expressão sobrevive pressupõe que o salário dos trabalhadores permite viver com o mínimo necessário.

C. As expressões corja, promiscuidade e surdina poderiam ser substituídas no texto, sem qualquer alteração de 
sentido, por cambada, prostituição e às escondidas.

D. espiral inflacionária, centro da meta, câmbio flutuante ou superávit primário são expressões que visam
exemplificar ignorância dos mais pobres beneficiados pelo Bolsa Família.

E. Na  4ª  oração  do  1º  parágrafo  a  autora  fala  sobre  a  desunião  da  classe  trabalhadora,  o  que  implica
diretamente na representatividade político-social desses cidadãos.

9. Marque a alternativa INCORRETA.

A. quem se esforça, se espreme (...) ou morre na fila (...) se refere apenas aos pobres honestos, já que os pobres
desonestos têm plano de saúde e condução própria. 

B. O texto coloca em xeque a ideia de que todos os pobres se valem do benefício do Bolsa Família.

C. No texto, a expressão carestia diz respeito ao aumento de preços, seja dos alimentos ou de outras contas.

D. O termo  ou entre  culto e  missa é empregado para marcar, pelo menos, a existência de duas formas de
celebrações religiosas.

E. Pobres pode ser compreendido por pessoas de classe econômica menos favorecida.

9. De acordo com o segundo parágrafo do texto, está CORRETO afirmar que

A. a autora não se coloca na mesma classe econômica, ou seja, ela não seria pobre.

B esse pessoal que aparece ao final do terceiro parágrafo se refere a pobres que inicia o parágrafo.

C. a sugestão do secretário de Política Econômica para que a população substituísse a carne por frango e ovo se
deve unicamente ao valor nutricional desses dois últimos itens. 

D. a sigla PT é a abreviatura do nome do secretário de Política Econômica.

E. lamaçal que transborda deve ser compreendida no seu sentido literal, ou seja, como desmoronamento de
terras que se espalha sobre casas e estradas.



MATEMÁTICA
11. José comprou três livros, cada livro custou R$ 15,84. Então é CORRETO afirmar que o custo total foi de

A. R$ 15,84.

B. R$ 31,68.

C. R$ 47,00.

D. R$ 47,50.

E. R$ 47,52.

12. Determinado produto foi comprado por R$ 1.200,00. O pagamento será efetuado em duas vezes: na primeira
parcela serão pagos 60% do valor e na segunda 40%. Assim, é CORRETO afirmar que o valor da primeira parcela
será

A. R$ 420,00.

B. R$ 600,00.

C. R$ 700,00.

D. R$ 720,00.

E. R$ 840,00.

13. Considere a função f (x)=2 x+5 . Se S=f (0)+ f (1) , então é CORRETO afirmar que

A. S=1 .

B. S=2 .

C. S=5 .

D. S=7 .

E. S=12 .

14. Uma família que consome 20 metros cúbicos de água por mês estabeleceu como meta economizar 10 % de água
por mês. Assim, é CORRETO afirmar que a economia, em metros cúbicos, será de

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

E. 5.

15. Se S=33+32 , então é CORRETO afirmar que S é igual a

A. 3.

B. 36.

C. 243.

D. 7.776.

E. 46.656.



16. Maria comprou um vestido por R$ 350,00. No entanto, resolveu trocá-lo por outro que custa R$ 485,00 e pagar a
diferença. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a diferença que ela deverá pagar é de

A. R$ 35,00.

B. R$ 85,00.

C. R$ 100,00.

D. R$ 135,00.

E. R$ 185,00.

17. Determinada empresa de crédito realiza empréstimos para pagamentos em 30 dias a juros de 13% ao mês. Se
Carlos pegar emprestado R$ 1.200,00 desta empresa, então é CORRETO afirmar que após 30 dias ele deverá pagar

A. R$ 1.350,00.

B. R$ 1.352,00.

C. R$ 1.356,00.

D. R$ 1.358,00.

E. R$ 1.360,00.

18. O quadro abaixo apresenta a previsão de temperatura máxima, de uma cidade, nos próximos cinco (5) dias. Com
base nas informações do quadro, é CORRETO afirmar que a temperatura máxima

Dia Temperatura Máxima (em graus)

segunda-feira 28

terça-feira 28

quarta-feira 29

quinta-feira 32

sexta-feira 34

A. aumentará 1 grau de terça-feira para quarta-feira.

B. aumentará 1 grau de segunda-feira para terça-feira.

C. diminuirá 1 grau de segunda-feira para terça-feira.

D. aumentará 3 graus de terça-feira para quarta-feira.

E. aumentará 4 graus de quinta-feira para sexta-feira.

19. Sabe-se que a soma de dois números naturais consecutivos é 109. Então, é CORRETO afirmar que um destes
números é

A. 55.

B. 56.

C. 57.

D. 58.

E. 59.



20. Sabe-se que um prédio tem 21 metros de altura e que outro prédio tem  
2

3
 da altura do primeiro. Assim, é

CORRETO afirmar que a altura, em metros, do segundo prédio é de

A. 7.

B. 12.

C. 14.

D. 21.

E. 31.

CONHECIMENTOS GERAIS:  MÉDIO

21.  Ao serem considerados  os  tópicos  relevantes  e  atuais  de  diversas  áreas,  tais  como:  segurança,  transportes,
política, economia, sociedade, suas inter-relações e vinculações históricas, é CORRETO afirmar.

A. O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio às polícias estaduais. Entre seus objetivos
está a integração da comunidade com as autoridades policiais e com as ações que resultem na melhoria da
qualidade  de  vida  da  população.  Para  melhor  eficiência  do  Conselho  Comunitário  de  Segurança,  é
fundamental  a  participação  de  agentes  criminosos  para  melhor  poder  orientar  a  segurança  por  meio  de
medidas que sejam eficientes e de resultados.

B. O Brasil possui uma malha rodoviária muito extensa e configura-se como fator importante na diminuição do
custo  da  produção.  O  transporte  rodoviário  é  mais  barato  e  seguro  se  comparado  com os  transportes
ferroviário e hidroviário. Pela situação geográfica do País, os dois últimos meios são inadequados.

C. O Paraná constituiu-se Estado da federação, o qual se separou de São Paulo somente na década de 1930, por
ocasião da fase política da República que se convencionou chamar de “Estado Novo”.

D. A tecnificação  do  campo  e  o  crescimento  urbano  do  Paraná,  a  partir  da  década  de  1970,  provocaram
consequências sociais intensas no Estado. Exemplos disso foram o êxodo rural e o crescimento das periferias
de muitas cidades. Isso provocou mudanças no cenário sócio-econômico do Paraná.

E. A formação étnica da região Oeste do Paraná é formada exclusivamente por descendentes de europeus. Não
se registram as presenças indígena nem cabocla.

22.  Ao serem considerados tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: educação, tecnologia, energia,
relações  internacionais,  desenvolvimento  sustentável,  ecologia,  suas  inter-relações  e  vinculações  históricas,  é
CORRETO afirmar.

A. A Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  é  uma  universidade  pública  bancada  exclusivamente  com
recursos advindos da União.

B. A tecnologia constitui uma área estratégica para o Estado embora seu fomento apenas ocorra pela iniciativa
privada que é o setor que mais se beneficia com a produção tecnológica.

C. A produção de energia eólica constitui-se como alternativa energética, embora seu custo seja mais elevado
que as outras formas de produção. O Paraná não produz esse tipo de energia porque a especialização da
COPEL é com a produção de energia gerada pelas hidroelétricas.

D. O Mercosul é integrado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e pela Bolívia em processo de adesão. Além
desses países, outras várias nações da América Latina fazem parte como Estados associados.

E. Desenvolvimento sustentável é o que ocorre de forma mediata e com o emprego de tecnologias disponíveis
pelo próprio país sem se ater às necessidades das gerações futuras. O processo de ocupação no Oeste do
Paraná é um exemplo de desenvolvimento sustentável que tornou o Estado um dos grandes produtores de
grãos do País.



23. Sobre a História e a Geografia do Paraná com ênfase no Oeste e Sudoeste do Paraná, é CORRETO afirmar.

A. O processo de ocupação do espaço territorial de Cascavel esteve historicamente relacionado ao comércio e à
indústria e não à agricultura. Razão que a tornou uma metrópole no Oeste do Paraná.

B. O município de Toledo desmembrou-se de Cascavel, sendo esta a única comarca no Oeste do Paraná até
meados do século passado. Esta situação nunca foi aceita pela administração pública de Cascavel.

C. A formação da vila de Foz do Iguaçu foi motivada pelo exército. Isso ocorreu no período colonial em que o
espaço de fronteira era disputado entre as coroas portuguesa e espanhola.

D. O processo de colonização de Toledo e de Marechal  Cândido Rondon é tão distinto que cada uma das
companhias de colonização que atuaram na região de cada município seguia uma filosofia própria.  Isso
influenciou a  formação étnica de cada cidade.  Toledo com uma predominância  de descendentes  sulistas
italianos,  enquanto  Marechal  Cândido Rondon  apresenta predominância  de  sulistas  alemães.  Se  fosse  a
mesma companhia colonizadora, essa diferenciação talvez não tivesse ocorrido.

E. Na história da região de Francisco Beltrão registram-se episódios de intenso conflito fundiário que resultaram
em situação de violência e mortes por conta da presença de jagunço a mando de empresas vinculadas à
especulação de áreas  rurais.  Uma das  características  atuais  da região Sudoeste  é  o  avanço na produção
agrícola vinculada à agricultura familiar.

24.  Ao se  abordar  sobre os  fenômenos  geográficos  da região,  das  cidades,  do meio de vida,  do trabalho e da
economia da região, é CORRETO afirmar.

A. A  mesorregião  do  Oeste  do  Paraná  abrange  50  municípios  que  somam  uma  territorialidade  de
aproximadamente 22.811.242 km². Esta mesorregião se desdobra em três microrregiões geográficas, a saber:
Foz do Iguaçu; Cascavel e Toledo. A mesorregião do Oeste tem com limites referenciais os Rios Piquiri,
Iguaçu e Paraná. Isso significa afirmar que a mesorregião do Oeste do Paraná corresponde a mais da metade
do território do Estado, cujo período colonial era conhecido como a Província do Guairá.

B. A mesorregião do Sudoeste do Paraná é formada por três microrregiões geográficas: Capanema, Francisco
Beltrão e Pato Branco e totaliza 37 municípios. As duas principais cidades são Francisco Beltrão e Pato
Branco. Pela abrangência territorial, esta mesorregião é a que registra a maior base populacional do Estado,
embora seja uma das menos urbanizadas do Paraná.

C. O Sudoeste do Paraná é uma das últimas áreas de ocupação do Estado. É um importante reduto da agricultura
familiar, mesmo tendo passado por grande transformação na sua base produtiva, com a introdução de novas
práticas de cultivo a partir da expansão da soja. Este fato é explicado, em grande parte, pela disponibilidade
de terras férteis associadas ao relevo acidentado, que, ao dificultar a mecanização da agricultura em grande
escala, representou uma proteção natural à agricultura familiar.

D. A colonização do Oeste do Paraná ocorreu principalmente pela presença de paulistas e mineiros que vieram
atuar no cultivo do café. O deslocamento de sulistas dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi
uma migração inexpressiva, uma vez que o café foi o principal produto agrícola até a fase da soja.

E. Por ser uma região de fronteira e muito distante da capital do Estado, o Oeste do Paraná recebeu especial
atenção do governo federal para o estabelecimento de relações comerciais de importação e exportação com a
Argentina e o Paraguai.  Desde o período imperial,  as relações foram cuidadosas para que as soberanias
nacionais jamais sofressem qualquer tipo de interferência. A vila militar de Foz do Iguaçu garantiu uma
postura nacionalista em todas as relações construídas na região.



25. Sobre as políticas públicas voltadas para a habitação, cidadania e a ética, é CORRETO afirmar. 

A. O elemento central que norteia as políticas públicas relativas à habitação, atualmente, está pautada no perigo
que as favelas, cortiços e bairros populares podem representar em termos de ‘contaminação’, para a parte ‘sã’
da cidade. O avanço das políticas públicas justifica-se na medida em que se definem ações para isolar ao
máximo e evitar o crescimento destes focos de enfermidades e doenças sociais (prostituição, marginalidade,
criminalidade etc.) Esta dimensão não se percebia em outros tempos.

B. O Estatuto da Cidade determina como competência da União,  juntamente com os estados e municípios,
promover programas de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

C. As Políticas Públicas visam atender às demandas de parcelas sociais carentes ou excluídas do acesso ao
exercício  pleno da cidadania.  A educação,  a  saúde,  a  habitação e  a  preservação do meio  ambiente  não
carecem de políticas públicas, uma vez que a garantia e essas demandas já estão previstas na Constituição
Federal.

D. A cidadania  está  vinculada  a  um conjunto  de  deveres  de  cada  cidadão.  Os  direitos  somente  lhe  serão
concedidos se o mesmo demonstrar condições psicológicas e maturidade para usufruí-los.

E. A cientista social Maria da Glória Gohn, ao defender uma nova cultura política pública no País, afirma que
“esta  cultura  se  construirá  a  partir  de  critérios  do  campo  dos  direitos  (sociais,  econômicos,  políticos  e
culturais) e de uma nova cultura ética com civilidade e respeito ao outro”. Isso significa afirmar que a nova
cultura política dispensa a postura ética dos cidadãos.

26. Em relação às políticas públicas voltadas para a saúde e a educação ambiental, é CORRETO afirmar.

A. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e abrange desde o
simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos. Embora careça de mais investimentos, ele foi
criado em 1988 pela  Constituição  Federal  Brasileira  e  está  pautado no  princípio  de  garantia  do  acesso
integral, universal e gratuito para toda a população do País.

B. A Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids defende que ninguém tem o
direito  de  restringir  a  liberdade  ou  os  direitos  das  pessoas  pelo  único  motivo  de  serem portadoras  do
HIV/Aids,  qualquer  que  seja  sua  raça,  nacionalidade,  religião,  sexo ou  orientação sexual.  A Declaração
registra ainda que todo portador do vírus de Aids tem direito à participação em todos os aspectos da vida
social, embora possa haver restrições aos portadores do HIV/Aids quanto ao acesso a alguns empregos bem
como a algumas atividades coletivas para preservação da saúde alheia.

C. O Programa Farmácia Popular do Brasil visa beneficiar a população na aquisição de medicamentos essenciais
a baixo custo. Embora seja um programa de apoio às pessoas que usam medicações, é necessário que seja
ampliado e integre a população que sofre com hipertensão arterial. Por serem medicamentos mais caros, essa
parcela  da  sociedade  ainda  não  possui  qualquer  programa  de  acessibilidade  aos  remédios  relativos  à
hipertensão arterial.

D. Ao serem entendidos por educação ambiental “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”,
significa afirmar que a ação é restrita ao indivíduo e à coletividade de pessoas; e o setor público está isento de
atuação e de responsabilidade em relação à educação ambiental.

E. A educação ambiental vem sendo promovida e incentivada para integrar o ensino fundamental. Embora seja
uma questão legítima, a educação ambiental deve ser implementada apenas nas regiões do Brasil em que a
natureza tenha sofrido maior agressão, que são os casos do Nordeste e Sudoeste do País.



ESTATUTO DO IDOSO, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: MÉDIO

27.  O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:

A. prática de esportes e de diversões, exclusivamente quando recomendada pelos médicos.

B. faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.

C. opinião e expressão, quando autorizadas pelos familiares ou responsáveis.

D. crença e culto religioso, desde que compatíveis com os governos.

E. faculdade  de  ir,  vir  e  estar  nos  logradouros  públicos  e  espaços  comunitários,  exclusivamente  quando
acompanhado por familiar.

28.  O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à

A. autoridade familiar.

B. autoridade religiosa.

C. autoridade judiciária.

D. autoridade governamental.

E. autoridade escolar.

ESTATUTO E REGIMENTO DA UNIOESTE - NÍVEL MÉDIO

29. O que significa a sigla COU?

A. Conselho de Reitores da Unioeste.

B. Conselho Universitário da Unioeste.  

C. Conselho Comunitário da Unioeste.

D. Conselho de Diretores Gerais da Unioeste. 

E. Conselho de Campus da Unioeste. 

30. A Unioeste é formada pelos Campi de

A. Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. 

B. Cascavel e Hospital Universitário. 

C. Reitoria e Hospital Universitário. 

D. Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. 

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


