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1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a prova do 4º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
NÍVEL FUNDAMENTAL de 2015, 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.
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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 FUNDAMENTAL

A partir do texto transcrito a seguir, responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5 de Língua Portuguesa.

_______________________________________________________________

NINAR

Carinho de mãe sempre funciona, mas esses produtos
também ajudam a criar o ritual da hora de dormir:

luz noturna, chupeta, óleo de massagem, babá eletrônica, amplificadores.

Cantar  para  o  bebê  dormir  e  balançá-lo  de  um lado  para  o  outro  para  acalmar  são  costumes
milenares. Os romanos achavam tão importante ninar os bebês, que existiam profissionais no assunto – os
cunari – responsáveis por balançar suavemente o bebê dia e noite.

Na Idade Média, os pais raramente deixavam seus filhos chorarem, por acreditarem que as lágrimas
eram perigosas para a saúde deles. Por isso, as mães ninavam seus bebês dia e noite, mesmo quando não
estavam chorando. Eles eram suavemente sacudidos nos braços ou em bercinhos de balanço, colocados
estrategicamente aos pés da mãe ou do adulto responsável por tomar conta dele.

Ninar um bebê nos braços continua sendo uma das maneiras mais eficazes e gostosas de fazê-lo
relaxar. Mas hoje existem alguns outros “ajudantes” usados pelas mães para acalmar o bebê para dormir.
Fazer massagem com óleo, antes ou depois do banho, relaxa o bebê, reforça o vínculo com a mãe e não
tem contraindicação. Existem vídeos na internet e livros ensinando a técnica indiana da massagem em
bebês, chamada Shantala.

Texto retirado do anuário Pais & Filhos: o guia do bebê, 2014, página 288, Editora Globo. 

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

A. ninar significa fazer coisas para acalmar o bebê e levá-lo a dormir.

B. esses produtos se refere às coisas que são citadas depois dos dois pontos.

C. também permite concluir que não só os produtos citados ajudam a fazer o bebê dormir. 

D. os produtos citados depois dos dois pontos ajudam a fazer o bebê dormir. 

E. às vezes, o carinho da mãe ajuda o bebê a pegar no sono.

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

A. cantar para o bebê dormir é um costume que foi criado recentemente. 

B. balançar o bebê de um lado para o outro é um hábito que só apareceu atualmente.

C. lo, de balançá-lo, se refere a “costumes milenares”.

D. Para o bebê dormir, é necessário balançá-lo sempre na mesma direção.

E. Milenares indica que cantar e balançar o nenê para acalmá-lo são costumes muito antigos. 

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

A. tão indica que ninar os bebês não era importante para os romanos. 

B. no assunto é uma passagem textual que se refere a “ninar os bebês”.

C. cunari é o termo usado pelos romanos para denominar os “profissionais” da arte de ninar os bebês.

D. suavemente indica a maneira com que o bebê deve ser balançado. 

E. para os romanos, os bebês deviam ser balançados o tempo todo: dia e noite. 



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

A. na Idade Média, os pais nunca deixavam os seus filhos chorarem.

B. na idade Média, os pais acreditavam que as lágrimas podiam fazer mal para a saúde dos filhos.

C. quem ninava os bebês, na Idade Média, eram as mães ou o adulto responsável por eles.

D. na Idade Média, os bebês eram ninados sempre, mesmo quando não choravam.

E. ou indica que, na Idade Média, o bebê podia ser sacudido suavemente por mais de uma pessoa.

5. Sobre o terceiro parágrafo do texto, é INCORRETO afirmar: 

A. uma das maneiras permite afirmar que há outros jeitos de fazer o bebê relaxar. 

B. hoje se refere ao mundo atual; pelo menos, aquele relativo ao ano de 2014.

C. ninar um bebê nos braços deixou de ser um modo eficaz e gostoso de fazê-lo relaxar.

D. Fazer massagem com óleo é apresentada como uma boa maneira de acalmar o bebê.

E. shantala é o nome dado à técnica indiana de massagem em bebês.

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

BEBÊS GORDINHOS VIRAM JOVENS MAIS PEGADORES

Um bebê gordinho faz um baita sucesso por aí. Aquela coisa de “ai, que bochechudo, que gostoso de
apertar!” (as mulheres que o digam). Sorte dele, o tempo passa e o sucesso não diminui. De acordo com
um estudo da Universidade de Northwestern (EUA), meninos que ganham peso rapidamente até os 6
meses de idade chegam à puberdade antes e, como adultos, são mais altos, mais musculosos e mais fortes.
E, talvez como consequência disso tudo, eles também começam a vida sexual antes, o que rende um
número maior de parceiros(as) durante a vida. O segredo do “sucesso”: a testosterona, cujos altos níveis
(responsáveis por todos os efeitos acima) estariam, segundo os pesquisadores, ligados ao ganho rápido de
peso nesses primeiros 6 meses.
Para chegar a esse resultado, o estudo analisou 770 voluntários filipinos, que foram acompanhados pelos
cientistas  do  nascimento  até,  em  média,  os  21  anos.  É  claro,  até  então,  a  pesquisa  só  se  aplica
cientificamente às Filipinas. Mas tudo indica que o efeito se estenda ao resto do globo. “As diferenças
entre  os  sexos  não são  apenas  genéticas.  Elas  respondem ao ambiente  e,  em particular,  à  nutrição”,
lembram  os  pesquisadores.  (Ah,  eles  também  fizeram  testes  com  meninas,  mas  o  efeito  foi  pouco
significativo).

Thiago Perin

Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/bebes-gordinhos-viram-garanhoes/

6. Marque a alternativa INCORRETA.

A. O texto emprega uma linguagem informal.

B. A expressão pegadores faz referência às pessoas com vida sexual ativa.

C. A expressão  jovens está sendo empregada de forma genérica, ou seja, refere-se tanto aos bebês
meninos, quanto aos bebês meninas.

D. A expressão  parceiro(as) permite afirmar que o jovem pode se relacionar tanto com mulheres,
quanto com homens.

E. A expressão (as mulheres que o digam) aparece como tipicamente feminina e ligada à mãe.

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/bebes-gordinhos-viram-garanhoes/


7. Marque a alternativa CORRETA.

A. As aspas servem exclusivamente para destacar as falas das mulheres ou dos cientistas.

B. O segredo do “sucesso” está se referindo a um famoso livro de autoajuda.

C. De acordo com o texto, ser gordinho é sinônimo de bonito.

D. A expressão puberdade poderia ser substituída por adolescência.

E. Os dados da pesquisa se referem, exclusivamente, aos bebês da Universidade de Northwestern.

8. Sobre  E, talvez como consequência disso tudo, eles também começam a vida sexual antes, o que

rende um número maior de parceiros(as) durante a vida, pode afirmar que o autor

A. induz os jovens à homossexualidade.

B. posiciona-se de forma contrária à relação entre pessoas do mesmo sexo.

C. cometeu  um erro  ao  usar  a  expressão  parceiros(as),  já  que  os  jovens  do  sexo  masculino  se
relacionam exclusivamente com parceiras, isto é, mulheres.

D. é homossexual.

E. considera a possibilidade de jovens do mesmo sexo se envolverem intimamente.

9. Marque a alternativa INCORRETA.

A. A expressão testosterona é um elemento químico descoberto pelos cientistas.

B. A expressão globo poderia ser substituída por Terra ou mundo.

C. O pronome eles, que aparece na última linha do texto, se refere a pesquisadores. 

D. O pronome dele, na segunda linha, se refere a bebê gordinho, citado no início do parágrafo.

E. A expressão em média sugere uma idade que pode ser mais ou menos próxima aos 21 anos.

10. Marque a alternativa CORRETA.

A. Os meninos ganham peso mais rapidamente que as meninas.

B. A pesquisa também foi realizada com bebês meninas, mas com resultado diferente.

C. Está comprovado que os gordinhos fazem mais sexo que as pessoas magras.

D. As diferenças entre os sexos nunca se devem a fatores nutricionais, mas apenas genéticos.

E. Como nos casos anteriores de não uso das aspas, elas também deveriam ser usadas no lugar dos
parênteses.



MATEMÁTICA: FUNDAMENTAL
11. Para consertar o telhado de um pavilhão de salas de aula da Universidade são necessários dois milheiros de telhas
francesas. A Universidade já comprou 8 centenas e meia e ganhou da comunidade 7 centenas e 20 unidades. Quantas
telhas ainda estão faltando? 

A. 474 telhas.

B. 340 telhas.

C. 430 telhas.

D. 500 telhas.

E. 570 telhas.

12. Uma empresa possuía 327 funcionários. Enfrentando uma crise econômica, a empresa precisou demitir alguns
funcionários. Ficaram, ainda, trabalhando 279 funcionários. Qual foi o número de funcionários demitidos?

A. 606.

B. 48.

C. 28.

D. 38.

E. 68.

13. Uma pessoa que nasceu em 1974, em que ano fará 45 anos?

A. 2019.

B. 2018.

C. 2014.

D. 2017.

E. 2020.

14. Paulo colocou rodapé na sua casa. Na sala, ele usou 27,5m, no quarto maior, ele usou 23,67m e no quarto menor
19,06 metros. Além disso, precisou de 80cm para completar o rodapé do corredor. Quantos metros de rodapé ele
usou no total?

A. 70,31 metros.

B. 78,23 metros.

C. 150,077 metros.

D. 71,03 metros.

E. 78,03 metros.

15. Ari gastou a metade de seu salário em alimentação e R$ 900,00 em aluguel. Restaram, ainda, R$ 253,00. Qual é
o salário de Ari?

A. R$ 576,50.

B. R$ 2.306,00.

C. R$ 1.153,00.

D. R$ 3.459,00.

E. R$ 1.406,00.



16. Para um Show não foram vendidos 3/8 dos ingressos. Se a capacidade do teatro é de 640 lugares, quantos
ingressos foram vendidos para o Show?

A. 400 ingressos.

B. 320 ingressos.

C. 120 ingressos.

D. 240 ingressos.

E. 80 ingressos.

17. Elisa devia a Daniel a importância de R$ 300,00. No entanto, ele perdoou 10% da dívida. Qual é o total da dívida
de Elisa agora?

A. R$ 250,00.

B. R$ 290,00.

C. R$ 30,00.

D. R$ 330,00.

E. R$ 270,00.

18. O automóvel de Sônia percorre 72 km com 6 litros de gasolina. Para uma viagem de 144 km, ela precisará de
quantos litros de gasolina?

A. 24 litros.

B. 18 litros.

C. 3 litros.

D. 12 litros.

E. 10 litros.

19. De um livro com 180 páginas,  eu já li  72 páginas.  De acordo com o número de páginas lidas, quanto em
percentagem do livro eu já li?

A. 40,00%.

B. 60,00%.

C. 66,00%.

D. 6,00%.

E. 10,80%.

20. Carlos comprou um eletrodoméstico nas seguintes condições: 40% de entrada e o restante em prestações iguais.
Sabendo-se que o preço do eletrodoméstico é de R$ 880,00, qual é o valor de cada prestação?

A. R$ 132,00

B. R$ 220,00

C. R$ 176,00

D. R$ 352,00

E. R$ 528,00



CONHECIMENTOS GERAIS:  FUNDAMENTAL
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. Quanto à segurança pública, a comunicação falsa de crime ou de contravenção é um ato de irresponsabilidade
e, como tal, não deve ser praticada. Por não ser um crime hediondo, não cabe a pena de detenção.

B. A situação hidrográfica do Paraná permite, nas condições atuais, a plena navegação comercial no Estado. O
Rio Iguaçu possibilita o deslocamento de produtos de Leste a Oeste do Paraná. Da mesma forma, os Rios
Paraná, Tibagi, Ivaí e Piquiri viabilizam tráfego por hidrovias de Norte ao Sul do Estado.

C. Embora a figura de Getúlio Vargas se expresse como um político que marcou a trajetória republicana do
Brasil, o mesmo teve uma atuação destacada nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Nenhuma ação
de seu governo influenciou o Paraná, muito menos o Oeste do Estado.

D. A situação econômica do Brasil, a partir da implantação do Real, experimentou uma relativa segurança em
relação à inflação. O período anterior da nova moeda registrava índices muito altos. A diminuição da inflação
no Brasil é consequência da valorização da mão de obra nacional,  uma vez que a taxa de desemprego é
praticamente nula e os salários nunca estiveram tão valorizados em toda história do Brasil.

E. A presença  humana  na  região  Oeste  ocorre  inicialmente  com  os  indígenas;  depois  com  os  caboclos,
descendentes de imigrantes europeus e outros.  Daí  ser  inadequada a expressão de pioneiros àqueles que
chegaram apenas no período da colonização.

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. O acesso ao ensino superior, devido às exigências de qualificação impostas pelo mercado de trabalho, cada
vez  se  torna  mais  elitizante  e  carece  de  programas  que  possibilitem  a  inclusão  de  mais  alunos  nas
universidades públicas e privadas. Em tempos passados, o acesso se registrava com mais facilidade por conta
de políticas de governo que o viabilizava.

B. O investimento em tecnologia constitui uma ação estratégica para a melhoria da eficiência do setor produtivo
do Estado.  A tecnologia  é uma área tão importante  que o Paraná possui  uma Secretaria de Estado que,
juntamente com o Ensino Superior e a Ciência, também prioriza a tecnologia.

C. A produção de energia nuclear constitui alternativa tecnológica que evitaria possíveis “apagões” causados por
falta de energia no Brasil.  Além de não comprometerem extensas áreas com o represamento de água,  a
produção nuclear é a que mais atende aos requisitos de preservação ambiental e não oferece qualquer risco
para a natureza em caso de acidentes ou problemas com as usinas.

D. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é uma integração regional que teve início com a participação da
Argentina, do Brasil, Paraguai e México.

E. Por desenvolvimento sustentável entende-se o desenvolvimento capaz de ser produzido por um país, sem a
necessidade de investimento e ajuda econômica de outros, utilizando-se dos recursos naturais disponíveis até
o seu esgotamento. A partir da falta de recursos naturais, o desenvolvimento passa a ser dependente.

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

A. O município  de  Cascavel  está  situado no  Oeste  do  Paraná  e  seu  processo  histórico  de  colonização  foi
motivado pela produção do café.

B. A cidade de Toledo tem sua constituição étnica formada principalmente por poloneses e ucranianos e é uma
das principais cidades localizadas no Oeste do Estado.

C. Foz do Iguaçu se destaca pelo turismo e é considerada a mais antiga cidade do Oeste do Paraná, cuja vila foi
criada ainda no século XIX. É hoje uma das maiores cidades localizadas na faixa de fronteira do Paraná.

D. Marechal Cândido Rondon desmembrou-se de Guaíra há mais de meio século e sua constituição étnica foi
influenciada pela quantidade expressiva de descendentes alemães.

E. Francisco Beltrão constitui-se como município polo da região do Noroeste do Estado e a produção da erva-
mate foi um aspecto importante que provocou seu crescimento econômico.



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. As microrregiões de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo compõem a mesorregião do Oeste do Paraná que é
formada por aproximadamente 50 municípios. A mesorregião do Oeste tem com limites referenciais os rios
Piquiri,  Iguaçu e Paraná. Historicamente, este espaço fez parte da então província do Guairá, no período
colonial.

B. A mesorregião do Sudoeste, composta pelas microrregiões geográficas de Capanema, Francisco Beltrão e
Pato Branco, é uma das áreas de ocupação mais antigas do Paraná. A produção agrícola é caracterizada por
áreas de latifúndios, razão pela qual não foi possível instituir a agricultura familiar no Sudoeste do Estado.

C. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 11 municípios do Oeste do Paraná
estão entre os 23 municípios melhores colocados no Paraná. Por outro lado, muitos municípios na região
Oeste registram os piores índices do Estado. Isso ocorre exclusivamente porque alguns municípios possuem
uma população mais esforçada no crescimento e empenhada no trabalho e outros municípios não contam com
uma população com essas características.

D. A extração da erva-mate no Oeste do Paraná não passa de lenda indígena, uma vez que o território nunca
apresentou características adequadas para a extração e cultivo desta planta, ao contrário do soja e do milho.

E. As extrações de erva-mate e da madeira foram fatores importantes para a economia do Estado, embora não se
registre essas atividades extrativistas na história do Oeste do Paraná.

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

A. O grande marco do surgimento de legislação e de políticas sociais voltadas para a habitação é a partir do
início deste século. No século passado não se registram preocupações com a questão habitacional uma vez
que não havia demandas para isso.

B. Hoje,  cerca  de  80%  dos  brasileiros  vivem  em  cidades,  concentrados  nas  regiões  metropolitanas.  Eles
enfrentam problemas de déficit habitacional, precariedade de infraestrutura, falta de segurança, entre outras
mazelas da vida urbana. O Estatuto da Cidade é uma lei que visa estimular o uso racional e correto do espaço
urbano em benefício do conjunto da sociedade. Embora a questão habitacional seja um elemento central nos
espaços urbanos, o Estatuto da Cidade não contempla esta questão uma vez que as políticas públicas de
habitação são definidas pelo mercado imobiliário.

C. Políticas  públicas  são  planos,  ações,  programas  e  projetos  implementados  pelas  diferentes  instâncias  de
governo  que  têm por  objetivo  melhorar  a  qualidade  de  vida  de  toda  a  população  ou  de  determinados
seguimentos.  Para  que  seus  resultados  sejam  alcançados,  as  políticas  públicas  devem  ser  construídas
exclusivamente  pela  competência  técnica  do  Estado  que  dispensa  a  participação  da  sociedade  civil
representada.

D. A cidadania, para que seja plena, está relacionada a um conjunto de direitos que podem ser direitos civis,
direitos  políticos  e  direitos  sociais.  Direitos  civis  são  entendidos  como  o  direito  à  vida,  à  liberdade,  à
igualdade perante a lei e o acesso à justiça, dentre outros. Os direitos políticos contemplam a participação do
cidadão no exercício do poder político, seja como eleitor, seja investido de autoridade política.  Quanto ao
direito social, entende-se o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria e outros.

E. A postura ética é um valor aplicável somente no campo das religiões e no âmbito familiar.  Nos espaços
políticos, a ética deve ser substituída pela racionalidade técnica e objetiva, nas decisões, o que permite o
funcionamento de um estado burocratizado e eficiente.



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

A. A saúde  pública  no  Brasil,  a  partir  do  SUS,  melhorou,  se  comparada  ao  atendimento  que  a  população
brasileira recebia nos períodos colonial e imperial.

B. A Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids defende que ninguém poderá
fazer referência à doença de alguém, passada ou futura, ou ao resultado de seus testes para o HIV/Aids, sem o
consentimento da pessoa envolvida. A privacidade do portador do vírus deverá ser assegurada por todos os
serviços médicos e assistenciais, embora o Estado tenha direito à informação sigilosa caso a pessoa concorra
a algum cargo público.

C. O  Programa  Farmácia  Popular  do  Brasil  é  uma  iniciativa  do  Ministério  da  Saúde  que  visa  atender
exclusivamente a uma antiga reivindicação do setor farmacêutico empresarial do País para expandir a venda
de medicamentos e incentivar o maior consumo de remédios por parte da população.

D. Por  educação  ambiental  entendem-se  “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”.
Por essa razão, a responsabilidade de conservação do meio ambiente é exclusiva dos governos municipal,
estadual e federal, por possuírem recursos financeiros para tal.

E. A educação ambiental  no Brasil  deve ser  instituída de forma contínua e  permanente  razão pela  qual  as
modalidades de projetos, de disciplinas especiais e da inserção da temática ambiental nas disciplinas não
podem ser realizadas, uma vez que o MEC coíbe esta forma de atuação.

ESTATUTO DO IDOSO, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
FUNDAMENTAL

27. O Estatuto do Idoso foi instituído para regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a

A. 70 (setenta) anos.

B. 60 (sessenta) anos.

C. 59 (cinquenta e nove) anos.

D. 69 (sessenta e nove) anos

E. 50 (cinquenta) anos.

28. O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente, considerando como criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa

A. até treze anos de idade incompletos.

B. até doze anos de idade completos.

C. até dezesseis anos de idade incompletos.

D. até dezesseis anos de idade completos.

E. até doze anos de idade incompletos. 



ESTATUTO E REGIMENTO DA UNIOESTE - NÍVEL FUNDAMENTAL

29. O que significa a sigla UNIOESTE?

A. Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná.

B. Universidade Federal do Oeste do Paraná.

C. Universidade Regional do Oeste do Paraná.

D. Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

E. Universidade Estadual do Sudoeste do Paraná.

30. A autoridade  máxima da Unioeste é o

A. Diretor de Campus.

B. Reitor.

C. Pró-Reitor de Administração.

D. Vice-Reitor.

E. Diretor de Centro.




