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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.

__________________________ ______________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

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

_______________________________________________________________

PRIMEIROS MIL DIAS

Você sabia que a nutrição nos primeiros 1.000 dias pode mudar uma vida?

A Danone  Baby  Nutrition  sabe  que  os  primeiros  1.000  dias  de  vida  de  uma  criança  são
fundamentais  para  seu  desenvolvimento,  e  a  nutrição  adaptada  é  essencial  nessa  fase.  Pensando  nas
necessidades fisiológicas e nutricionais da criança,  além da importância de uma alimentação adequada
principalmente nos primeiros 1.000 dias de vida, a Danone Baby Nutrition fez um estudo no Brasil para
entender  as  necessidades  e  as  carências  nutricionais  e,  consequentemente,  os  hábitos  alimentares  de
lactentes e crianças brasileiras de até 3 anos.

Danone Baby: nutrindo hoje o amanhã.

Texto retirado do anuário Pais & Filhos: o guia do bebê, 2014, página 13, Editora Globo. 

1. Sobre o título do texto, NÃO se pode afirmar: 

A. ele se reporta a uma fase específica da vida do bebê, ou seja, ao seu início.

B. ele indicia um período que corresponde, aproximadamente, aos primeiros três anos da vida do bebê.

C. primeiros permite inferir que a vida do Bebê dura mais do que 1.000 dias.

D. dias impõe que o leitor considere tanto a parte específica do dia quanto a da noite.

E. ele se refere a um período de vida que dura exatamente 1.000 dias: nem mais, nem menos.

2. Sobre o enunciado “Você sabia que a nutrição nos primeiros 1.000 dias pode mudar uma vida?”, é CORRETO:

A. nos primeiros permite inferir que nutrição só deve ser observada no período referido.

B. a nutrição remete a todas as áreas de cuidado que, nos primeiros 1.000, podem mudar uma vida.

C. você é um recurso de remissão utilizado para se dirigir ao leitor que se depara com o texto. 

D. pode permite afirmar que a vida muda obrigatoriamente com cuidados nutricionais nos primeiros 1.000 dias.

E. uma deve ser lida como um elemento quantificador e que significa exatamente uma e apenas uma. 

3. Considerando o corpo do texto, é INCORRETO afirmar:

A. ele pode ser considerado como um texto publicitário de uma empresa que produz alimentos para bebês.

B. fundamentais permite inferir que “os primeiros 1.000 dias” são os mais relevantes em termos de nutrição.

C. seu (segunda linha) é um recurso coesivo que retoma, na leitura, “uma criança”. 

D. adaptada permite concluir que qualquer forma de nutrição é adequada no período mencionado. 

E. essencial pressupõe que, no período citado, outros cuidados são menos importantes do que a nutrição adaptada.

4. Ainda sobre o corpo do texto, é CORRETO afirmar.

A. Além da não permite inferir que algo a mais do que a alimentação seja importante.

B. Nessa fase é uma expressão de retomada que remete a “os primeiros 1.000 dias de vida de uma criança”.

C. Principalmente leva a inferir que, em outros períodos da vida, a alimentação adequada é ainda mais importante. 

D. Adequada permite que o leitor conclua que qualquer alimentação é importante para o recém-nascido. 

E. Fisiológicas e nutricionais são elementos qualificativos que restringem o termo “crianças”. 



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

A. a passagem fez um estudo busca criar um efeito de credibilidade sobre o que está sendo dito. 

B. no Brasil restringe a área de abrangência a que se aplica o estudo que é dito que foi feito.

C. o elemento para introduz os objetivos de realização do estudo que se afirma que foi realizado.

D. consequentemente introduz a primeira coisa que foi feita no estudo citado: conhecer os hábitos alimentares. 

E. até estabelece a faixa etária máxima de idade das crianças observadas no estudo mencionado.

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

A PALIDEZ DA ESPERANÇA

Pesquisas apontam o brasileiro como um leitor de 1,9 livros ao ano. É pouco, muito pouco. Nem convém aqui
falar da qualidade do que se lê. É uma verdadeira enxurrada.

Todos vocês devem saber quanto é difícil, em determinadas situações, manter a esperança. Eu, de minha parte,
tenho alimentado algumas esperanças fazendo um esforço que me prostra e me deixa extenuado.
Não sei até quando vou poder suportar a corrosão, porque ela é corrosiva, dessa “ferida verde” como a caracterizou
minha amiga, a poeta Ruth do Carmo, que ultimamente me parece curada, pois não tem publicado o que escreve, se
é que continua escrevendo.
Há muito tempo as pesquisas vinham apontando o brasileiro como um leitor de 1,9 livros ao ano. É pouco, muito
pouco. Principalmente se tivermos em conta que o argentino lê alguma coisa aí por volta dos 8 livros no mesmo
tempo, e que em países da Europa tal número é multiplicado por 2. Atualmente algumas pesquisas andaram falando
em 4,9 e a gente ri como se não entendesse que o número foi elevado por brutal mudança nas técnicas de pesquisa,
comparando-se,  agora,  laranja  com abacaxi,  ou melhor,  somando-se dez laranjas  com cinco abacaxis,  quantas
laranjas são? Apesar disso, quando me perguntam o que penso da leitura no Brasil, procuro mostrar-me otimista,
dizendo que é preciso olhar a curva de tendência, que já foi pior do que está, que tem muita gente trabalhando para
reverter essa realidade, e essas coisas todas de alimentar esperança. E para não ficar só na palavra, faço-me soldado
da cruzada do incentivo à leitura.  Fazia isso antes na sala de aula e continuo fazendo agora fora dela.  Tenho
dispendido algum tempo com o assunto.
Bem, nem convém aqui falar da qualidade do que se lê. Até posso acreditar que se lê mais hoje do que outrora, mas
a verdade é que não havia tanto lixo em oferta nas gôndolas das livrarias. É uma verdadeira enxurrada.
Mas esperança é um desgaste muito grande de energia. Manter a panela fervendo, exige muito combustível. E eu,
que já me alimentei de muito mito, acabei ficando um ser desconfiado de minhas próprias crenças. Depois do que vi
ontem, enquanto fazia minha caminhada diária, perdi meu bom humor e minha esperança empalideceu.
De longe, podia-se ver que houvera uma fogueira na frente da casa. Pequena fogueira ao lado de uma caixa de
papelão. A grama e algumas folhas de papel estavam transformadas em carvão. A uns dez passos de distância, deu
para perceber que o fogo não tinha conseguido devorar tudo. Pelo menos completamente. E, à medida que me
aproximava,  reparei  que  alguma  coisa  estava  errada.  No  meio  dos  papéis,  salvara-se  um  dicionário  apenas
chamuscado.
Vocês entenderam minha perplexidade e a razão de ter minha esperança abalada? Alguém jogou um dicionário na
fogueira.

Menalton Braff

Fonte: http://www.cartacapital.com.br/cultura/a-palidez-da-esperanca-7101.htm

6. Sobre o texto, pode-se afirmar que ele não expressa

A. opinião.

B. crítica.

C. ironia.

D. preconceito.

E. indignação.

http://www.cartacapital.com.br/Plone/colunistas/menaltonbraff
http://www.cartacapital.com.br/cultura/a-palidez-da-esperanca-7101.htm


7. Marque a alternativa INCORRETA.

A. Prostra e extenuado correspondem, aproximadamente, às expressões enfraquece e esgotado.

B. A expressão mito, no 5º parágrafo, é empregada de modo pejorativo, no caso, negativo.

C. A expressão em de minha parte (1º parágrafo) poderia ser suprimida sem prejuízos para o texto.

D. Vocês (1ª linha) objetiva estabelecer interlocução entre o autor e o leitor.

E. Os sinais de interrogação são usados apenas em perguntas diretas em que locutor e interlocutor estão face a
face, como ocorre no texto.

8.  Sobre a passagem Não sei até quando vou poder suportar a corrosão, porque ela é corrosiva, dessa “ferida

verde” como a caracterizou minha amiga, a poeta Ruth do Carmo, que ultimamente me parece curada, pois

não tem publicado o que escreve, se é que continua escrevendo, marque a alternativa CORRETA.

A. Não sei demonstra que o autor está confuso e perdido, o que compromete a clareza da passagem.

B. Após a expressão pois segue uma explicação.

C. O pronome pessoal ela se refere à Ruth Carmo.

D. “ferida verde” é uma moléstia cientificamente comprovada que afeta os escritores.

E. Ruth do Carmo é jornalista e publica livros de autoajuda.

9. De acordo com o trecho, marque a alternativa INCORRETA: Atualmente algumas pesquisas andaram falando

em 4,9 e a gente ri como se não entendesse que o número foi elevado por brutal mudança nas técnicas de pesquisa,

comparando-se, agora, laranja com abacaxi, ou melhor, somando-se dez laranjas com cinco abacaxis, quantas

laranjas são?

A. A passagem apresenta sérios problemas de coerência.

B. As pesquisas não são unânimes nos dados apresentados.

C. O trecho é irônico e isso fica explícito, por exemplo, em a gente ri.

D. Pode-se afirmar que o autor não acredita nos dados de algumas pesquisas.

E. A soma entre abacaxis e laranjas não deve ser compreendida literalmente.

10. Todas as afirmações abaixo estão incorretas, EXCETO:

A. o autor está esperançoso devido à qualidade das obras que têm chegado ao público brasileiro.

B. o texto revela, retoma e acentua a rivalidade esportiva entre brasileiros e argentinos.

C. o texto denuncia a falta de bons escritores brasileiros.

D. pode-se inferir que o autor do texto já tenha sido professor.

E. a queima de dicionários não deveria acontecer, o que explica a reação do autor.

MATEMÁTICA - SUPERIOR
11. Determinada empresa abriu 130 vagas para concurso, das quais 70% são para candidatos portadores de diploma
de ensino superior. Assim, é CORRETO afirmar que a quantidade de vagas destinadas aos candidatos portadores de
diploma de ensino superior é de

A. 90.

B. 91.

C. 92.

D. 93.

E. 94.



12. O quadro abaixo apresenta o consumo de água de uma família nos últimos 6 meses. Com base nas informações
do quadro, é CORRETO afirmar que o consumo médio, em metros cúbicos, no período foi de

Mês Consumo (em metros cúbicos)

Junho 18

Julho 19

Agosto 22

Setembro 24

Outubro 16

Novembro 21

A. 18.

B. 19.

C. 20.

D. 21.

E. 22.

13. Maria comprou 4 blusas por R$ 53,00 a unidade. Sua mãe pagará 60% do valor e Maria o restante. Assim, é
CORRETO afirmar que a parte que Maria pagará em dinheiro será de

A. R$ 84,80.

B. R$ 87,86.

C. R$ 127,20.

D. R$ 118,80.

E. R$ 212,00.

14. Uma empresa possui duas classes de serviços que devem ser executados por seus funcionários. Os trabalhadores
que executam o serviço do Tipo I recebem R$ 800,00 por mês e os que executam o serviço do Tipo II recebem
R$ 1.000,00.  No próximo mês,  esses  trabalhadores  receberão aumento e  os  que executam o serviço do Tipo I
receberão R$ 1.000,00. Se o aumento para os demais funcionários for na mesma proporção, então, é CORRETO
afirmar que os trabalhadores que executam o serviço do Tipo II receberão

A. R$ 1.100,00.

B. R$ 1.150,00.

C. R$ 1.200,00.

D. R$ 1.250,00.

E. R$ 1.300,00.

15. A área de um quadrado com lado que mede 3 centímetros é igual a 

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

E. 9.

16. Um eletricista comprou 50 metros de um fio que custa R$ 1,50 o metro. Assim, é CORRETO afirmar que ele



gastou

A. R$ 55,00.

B. R$ 60,00.

C. R$ 65,00.

D. R$ 70,00.

E. R$ 75,00.

17. José e Maria compraram um televisor em 12 vezes de R$ 450,00 e cada um pagará parte da parcela proporcional
ao seu salário. Sabendo-se que o salário de José é R$ 2.000,00 e o de Maria é R$ 2.500,00, então é CORRETO
afirmar que José deverá desembolsar mensalmente 

A. R$ 150,00.

B. R$ 160,00.

C. R$ 180,00.

D. R$ 200,00.

E. R$ 250,00.

18. É CORRETO afirmar que 5% de R$ 3.000,00 são 

A. R$ 50,00.

B. R$ 100,00.

C. R$ 150,00.

D. R$ 200,00.

E. R$ 300,00.

19. Com respeito às raízes x1  e x2  da equação y=x
2
+2x –3 , é CORRETO afirmar que

A. x
1
+x

2
=−2 .

B. x
1  e x2  são números reais positivos.

C. x
1  e x2  são números reais negativos.

D. x
1  e x2  são iguais a zero.

E. pelo menos uma das raízes, x1  ou x2 , é igual a zero.

20. A fórmula y=0,275 x – 692,78  fornece o valor mensal, y , que deve ser pago por um contribuinte com renda
mensal, x , acima de R$ 3.743,19. Assim, se José recebe R$ 5.000,00 por mês, então ele deve pagar um imposto de 

A. R$ 417,78.

B. R$ 682,22.

C. R$ 692,78.

D. R$ 967,78.

E. R$ 1.375,00.



CONHECIMENTOS GERAIS:  SUPERIOR

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 181 - Narcodenúncia é um programa do Governo do Estado do Paraná criado para combater o tráfico de
drogas e prender os traficantes. As denúncias podem ser efetuadas de qualquer telefone e a privacidade do
denunciante, em momento algum, será exposta.

B. Com a construção da Ferroeste, o transporte ferroviário tornou-se o mais intenso e de maior uso no Estado.

C. O período republicano pode ser subdividido em seis fases:  a experiência colonial;  a república velha;  os
governos imperiais; o período getulista; a fase de democratização e o período militar.

D. Quanto à produção econômica da região Oeste do Paraná, o setor industrial se configura como o principal
desde os primórdios do período colonial.

E. A presença de escravos negros no Paraná é bastante expressiva no período colonial, uma vez que não há
registros históricos e nem antropológicos da presença indígena no espaço paranaense.

22. Ao serem considerados os 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 possui cinco campi e o Hospital Universitário do Oeste do
Paraná. Por ser bancada com recursos do governo do Estado, o ingresso de acadêmicos é restrito aos nascidos
no Paraná ou que comprovem que moram no Estado a mais de cinco anos.

B. A produção de tecnologia exige muito investimento e inviabiliza a atuação do Estado neste setor, uma vez
que os gastos em saúde, educação e com a folha de pagamento são elevados. Por possuir uma demanda de
custeio e investimento muito grande em áreas mais prioritárias, o Estado está proibido, por lei, de promover
tecnologia.

C. Embora a maior parte da energia gerada no Paraná seja produzida pelas hidroelétricas, o Estado investe na
produção eólica por se constituir uma energia que oferece menos impacto ao meio ambiente.

D. Por se constituir um país sem ameaças ou conflitos externos, o Brasil não necessita de políticas voltadas às
relações internacionais, uma vez que o tamanho geográfico do País permite autossuficiência em todas as
áreas de produção.

E. A definição de desenvolvimento sustentável está voltada para o atendimento das necessidades imediatas dos
seres humanos e não para o meio ambiente.  Ao serem supridas as necessidades da geração atual com a
utilização dos recursos naturais disponíveis, garante-se o desenvolvimento sustentável no presente. Quanto às
gerações futuras, a elas cabe pensar e definir seu desenvolvimento sustentável mediante novas demandas que,
apenas no futuro, poderão ser identificadas.



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

A. A área de abrangência do Município de Cascavel, no início do século passado, correspondia a toda a região
Oeste do Paraná. Com a ocupação territorial de inúmeras famílias que migraram do Rio Grande do Sul e
Santa  Catarina,  ocorreu  um processo  de  desmembramento,  assim surgiram outros  municípios.  Entre  os
primeiros, destacam-se Foz do Iguaçu, Guairá e Santa Helena.

B. O  processo  de  ocupação  de  Toledo  foi  motivado  pela  atuação  da  companhia  colonizadora  denominada
Empresa Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná S/A. A atuação das companhias colonizadoras foi
intensa no Oeste e Sudoeste paranaense.

C. O município de Foz do Iguaçu foi capital do Território do Iguaçu durante todo o período em que o território
existiu.  Por  ser  um local  estratégico  de  controle  do  Estado,  Getúlio  Vargas  condicionou  a  criação  do
Território desde que Foz do Iguaçu permanecesse enquanto capital. O Território do Iguaçu era tão vasto que
abocanhava um espaço da Argentina e do Paraguai.

D. Embora o Município de Marechal Cândido Rondon faça parte da região do Oeste do Paraná, o mesmo não
compõe o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago do Itaipu devido à distância que o mesmo se encontra
do lago. O território que faz margem ao lago pertencia aos antigos distritos de Mercedes e Pato Bragado que,
posteriormente, tornaram-se municípios.

E. Francisco  Beltrão  é  um município  que  compõe  do  Oeste  do  Paraná  devido  às  mesmas  características
identitárias dos demais municípios do Oeste, embora esteja mais de 150 km distante de Cascavel. Por esta
razão, a Unioeste possui um campus nesta cidade.

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 tem como referencial o espaço territorial limitado pelos Rios Piquiri,
Iguaçu e Paraná. Por esta delimitação, o município de Cascavel não faz parte, uma vez que os rios mais
próximos deste município são Ivaí e Tibagi.

B. A disponibilidade de terras férteis associadas ao relevo acidentado da mesorregião do Sudoeste do Paraná
tem dificultado a mecanização da agricultura em larga escala. Isso gerou a concentração de vastas áreas
improdutivas  e  não  permitiu  o  desenvolvimento  da  agricultura  familiar.  O  espaço  é  composto  pelas
microrregiões  do  Capanema,  Francisco  Beltrão  e  Pato  Branco  e  se  constitui  a  maior  concentração  de
latifúndios no Paraná, o que já motivou, no passado, revolta dos colonos.

C.
O aparato de ciência,  tecnologia e inovação disponível bem como a estrutura universitária atuante e em
expansão no Oeste do Paraná não podem, por lei, ser articulados em apoio às intervenções governamentais
comprometidas com a inclusão social.

D.
Mensus foi a denominação dada aos trabalhadores na região Oeste do Paraná que se ocupavam da extração
de erva-mate e mantinham vínculo com as obrages.

E.
Na história do Oeste do Paraná, não se registram práticas de interesse comercial dos países vizinhos a cerca
da  extração  da  erva-mate  e  da  madeira.  Toda  produção  regional  foi  despachada  para  os  mercados
consumidores pelo porto de Paranaguá; por isso, a atual rodovia BR 277 era conhecida como estratégica.



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

A. Durante  o  período militar  (1964-1985),  não  se  registrou  qualquer  política  habitacional,  uma  vez  que  o
objetivo e a filosofia dos militares estavam voltados exclusivamente para a questão da segurança nacional.
Por isso, o tema habitação não entrava na pauta governamental, por ser considerado aspecto irrelevante para
o contexto da época.

B. O  Estatuto  da  Cidade  estabelece  normas  de  ordem  pública  e  interesse  social  que  regulam  o  uso  da
propriedade urbana em prol  do bem coletivo,  da segurança e  do bem-estar  dos  cidadãos bem como do
equilíbrio ambiental. A questão de políticas públicas de habitação não é matéria prevista pelo Estatuto, uma
vez que a habitação depende exclusivamente das condições financeiras de cada cidadão para poder ter acesso.

C. A democracia brasileira garante a liberdade de exercer seu poder de pressão social, desde que dentro da lei e
da ordem. Por esta razão, a participação do cidadão por meio de manifestações, atos públicos e audiências
públicas, para a conquista dos direitos individuais, sociais, econômicos e culturais, configura-se como um ato
de desrespeito à lei e é passível de punição.

D. O exercício pleno da cidadania somente prevê o cumprimento de deveres e não de direitos. Por esta razão, os
direitos somente são adquiridos quando o cidadão atingir sua maturidade política para então poder usufruí-
los. Caso contrário, se limitará ao cumprimento de deveres.

E. No vasto mundo contemporâneo, caracterizado pelo caos e pelo conflito, pensar a ética fundamentada no
diálogo entre indivíduos e construída a partir de uma comunicação capaz de gerar consenso caracteriza-se
como uma concepção plausível da ética na contemporaneidade.

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

A. O Sistema Único de Saúde parte do princípio de que o setor privado dos hospitais necessita de recursos mais
intensos do governo federal para contribuir com a saúde pública do País. Por esta razão, o objetivo do SUS é
atender às demandas privadas. Enquanto as demandas públicas são de responsabilidade apenas do Ministério
da Saúde e não devem envolver tal sistema.

B. Pela  Constituição brasileira,  os  portadores  do HIV,  assim como todo e qualquer  cidadão brasileiro,  têm
obrigações e direitos garantidos. Entre eles estão: a dignidade humana e o acesso à saúde pública e, por isso,
estão amparados pela lei. O Brasil possui legislação específica dos grupos mais vulneráveis ao preconceito e
à discriminação,  como homossexuais,  mulheres, negros,  crianças, idosos, portadores de doenças crônicas
infecciosas e de deficiência.

C. O Programa Farmácia Popular do Brasil atende exclusivamente às pessoas com problemas de hipertensão
arterial. Por pressão da indústria farmacêutica, o programa não consegue ampliar sua área de atendimento
como os pacientes que necessitam de remédios para o diabetes, a asma bem como diminuírem os custos de
medicamentos no tratamento de dislipidemia, rinite,  mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de
contraceptivos e fraldas geriátricas para incontinência.

D. A legislação, ao definir educação ambiental, a entende como “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”.  A partir  desta  conceituação,  é  possível  concluir  que a  responsabilidade exclusiva pela
educação ambiental é do setor privado, uma vez que é o principal agente poluidor do meio ambiente.

E. A  implementação  da  educação  ambiental  no  ensino  fundamental  ainda  se  configura  como  pauta  de
reivindicação por parte de entidades ambientalistas. Até o momento, as escolas do Brasil ainda não oferecem
educação ambiental por falta de diretrizes e políticas públicas que a fomente.



ESTATUTO DO IDOSO, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: SUPERIOR

27. O Artigo 4º do Estatuto do Idoso (lei 10741/2003) reza que “Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão,
será punido na forma da lei”, portanto é dever  

A. do Estado, dos Municípios e da União, sem interferência da família.

B. da Igreja e da Família, exclusivamente, no sentido de prevenir a ameaça aos direitos do idoso.

C. da Igreja e da Família, exclusivamente, no sentido de prevenir a violação aos direitos do idoso.

D. de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

E. do Estado, dos Municípios e da União, no sentido de prevenir a violação aos direitos do idoso.

28. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
Para isso, a legislação prevê que

A. é assegurado à gestante, através do Sistema de Saúde disponível aos servidores públicos, o atendimento pré e
perinatal. 

B. é assegurado à gestante, através do Sistema Particular de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 

C. é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.

D. é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, apenas o atendimento perinatal.

E. é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré-natal. 

ESTATUTO E REGIMENTO DA UNIOESTE: NÍVEL SUPERIOR

29. O Conselho Universitário é formado pelas seguintes Câmaras:

A. Legislação e Pesquisa. 

B. Economia, Planejamento e Ensino. 

C. Legislação; Ensino, Pesquisa e Extensão; Administração e Planejamento. 

D. Graduação e Pós-Graduação. 

E. Graduação, Planejamento e Pós-Graduação. 

30. São Conselhos que formam a Administração Superior da Unioeste: 

A. Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

B. Conselho de Diretores Gerais de Campus e de Pró-Reitores. 

C. Conselho de Pró-Reitores e de Planejamento. 

D. Conselho de Reitores e de Pró-Reitores. 

E. Conselho de Administração e de Finanças. 


