PROCESSO SELETIVO
VESTIBULAR
ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mantenha sobre a mesa seu Documento de Identificação com foto e o Comprovante de Inscrição.
Durante a execução da prova, mantenha guardado quaisquer equipamentos eletrônicos de
comunicação e/ou relógios.
Aguarde as orientações do aplicador do UNIUV para iniciar a prova.
Leia atentamente as questões e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser
dado.
Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas, bem como a
folha de produção textual.
Ao início da prova, o aplicador informará o tempo concedido para a realização dela.
Preencha toda a folha de respostas de maneira legível.
Assinale as respostas preenchendo todo o círculo que contém a letra escolhida da questão
pertinente da seguinte forma:
Serão anuladas as respostas rasuradas, emendadas ou múltiplas para uma mesma questão.
Utilize a última página como rascunho da redação.
Ao término da prova, entregue ao aplicador: o Caderno de Prova, a Folha de Respostas e a Folha de
Redação. Verifique se preencheu corretamente os dados de identificação.
Você poderá usar o verso da folha de instruções de matrícula para copiar as suas respostas para
posterior conferência, se quiser.
Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto dos demais candidatos
que estejam prestando o vestibular.
Somente poderá ausentar-se da sala durante a prova, acompanhado do fiscal volante.
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ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO TEXTUAL
Com base na leitura dos textos motivadores e em suas reflexões sobre o tema, escreva uma
dissertação argumentativa em norma-padrão da língua portuguesa apresentando seu ponto de vista
sobre “Refugiados no Brasil”
Limite: 20 a 25 linhas (não ultrapasse o final
da 25ª linha);
Para atender à proposta, seu texto deverá
apresentar:
- título;
- ponto de vista bem definido;
- argumentos que sustentem seu ponto de
vista;
- proposta de intervenção;
- conclusão.

Sua redação será anulada se você:
- reproduzir algum dos textos motivadores ou
parte deles;
- fugir ao tema;
- escrever um texto que não seja uma
dissertação argumentativa;
- ultrapassar o número de linhas estabelecido
(entre 20 e 25);
- apresentar letra ilegível.

Textos motivadores.
Texto 1:
Senado aprova MP com ações emergenciais para venezuelanos em Roraima
MP determina ações emergenciais nas áreas de proteção social, saúde, educação, direitos humanos,
alimentação e segurança pública
Por Agência Brasil
access time12 jun 2018, 18h25.
O Senado aprovou nesta terça-feira (12) a
medida provisória (MP) que trata de ações
emergenciais de assistência aos venezuelanos que
têm migrado para o Brasil através de Roraima.
Como já foi aprovado pelos deputados, o chamado
projeto de lei de conversão segue agora para
sanção presidencial.
A proposta foi editada pelo governo federal
em fevereiro, propondo medidas de assistência
emergencial de acolhimento a pessoas que chegam
no Brasil decorrente de “fluxo migratório
provocado por crise humanitária”. A MP
determina ações emergenciais nas áreas de
proteção
social,
saúde,
educação, direitos
humanos, alimentação e segurança pública.
Entre as medidas estão a oferta de atividades educacionais, formação e qualificação
profissional e de infraestrutura e saneamento para as famílias venezuelanas que estão vivendo em
Roraima em situação precária.
A medida provisória também prevê ajuda na mudança dos imigrantes venezuelanos que
quiserem ir para outros estados do Brasil, a chamada interiorização. Ao defender a aprovação do
texto, a senadora Ângela Portela (PDT-RR) pediu apoio do governo federal para auxiliar o estado
de Roraima, que não “consegue sozinho” lidar com a alta quantidade dos imigrantes, em especial na
capital Boa Vista.
Segundo a senadora, há uma “demanda crescente” por serviços de educação e atendimento da
rede pública de saúde, além de problemas causados ao estado decorrentes de aumento da
criminalidade.
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Crítica a trecho
Os senadores Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e Lídice da Mata (PSB-BA) defenderam a MP,
mas alertaram para um trecho incluído no projeto prevendo a criação de cotas de migrantes para,
segundo eles, limitar a migração dos venezuelanos para outros estados brasileiros.
“Essas cotas podem ensejar movimento de recusa de movimentos migratórios espontâneos em
direção a outros municípios”, disse Lídice da Mata, pedindo o veto do presidente Michel Temer a
essa parte da MP. Após os apelos, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), disse
que o Palácio do Planalto vetará esse trecho da medida provisória.
Fonte: Exame. Jun. 2018. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/senado-aprova-mp-com-acoes-emergenciais-para-venezuelanos-emroraima/. Acesso em 15 de junho de 2018.

Texto 2:

Mais da metade dos refugiados reconhecidos pelo Brasil podem ter deixado o país
Dados divulgados pelo Ministério da Justiça mostram que de 10,1 mil acolhidos, apenas 5,1 mil residem em
território nacional. Maioria é de sírios e congoleses.
Por Marília Marques, G1 DF
11/04/2018 16h33. Atualizado 11/04/2018 17h48.
Dos 10,1 mil refugiados acolhidos pelo governo
brasileiro durante 10 anos, mais da metade pode ter
deixado o país após a imigração. Os dados foram
divulgados nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da
Justiça e apontam que apenas 5,1 mil deles permanecem
em território nacional. Os demais estão com o registro
inativo na Polícia Federal.
Dos que escolheram permanecer, a maioria é de
sírios (35%) e congoleses (13%), seguidos por
colombianos (10%), angolanos (8%) e palestinos (5%).
Segundo o coordenador-geral do Comitê Nacional
para os Refugiados (Conare), Bernardo Laferté, não há
uma única motivação para que os refugiados deixem de
renovar o cadastro nos órgãos competentes.
“Podemos chegar à conclusão que ele [a pessoa] mudou de país, teve a perda declarada do registro, se
naturalizou brasileiro ou outra nacionalidade, podendo ser até casos de óbito”, explica.
Ainda segundo o ministério, do total de refugiados que permanecem no Brasil, mais da metade (52%)
escolheu o estado de São Paulo como residência, outros 17% optaram pelo Rio de Janeiro e 8% pelo Paraná.
“Não é novidade que esses estados apresentem maior índice de refugiados em seus territórios, isso reflete
a média da população brasileira, que vê São Paulo como maior força econômica”, afirma Laferté.
Emprego é uma das maneiras de integração dos refugiados em nossa sociedade”, acrescenta.
Solicitações de refúgio
Somente em 2017 o Brasil recebeu 33,8 mil solicitações de refúgio, como a GloboNews havia
antecipado em janeiro. Mais da metade são de venezuelanos que deixaram o país de origem por motivações
econômicas e políticas. De janeiro a dezembro do ano passado foram 17,8 mil pedidos de refúgios feitos por
essa nacionalidade ao Ministério da Justiça.
Apesar dos venezuelanos serem maioria nos pedidos, a maioria das concessões foi feita a refugiados que
vieram da Síria (310), República Democrática do Congo (106) e Palestina (50), como divulgou o G1 em
janeiro.
O secretário Nacional de Justiça, Luiz Pontel, explica que os venezuelanos ainda estão sendo registrados
no país, e que o MJ “está desenvolvendo um novo sistema para dar celeridade aos processos”. O
levantamento não cita quantos venezuelanos tiveram o pedido deferido no ano passado.
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Atualmente, 13 servidores do ministério são responsáveis pela avaliação em primeira instância do
registro de refúgio e, por isso, o tempo de espera para esta autorização pode durar, em média, dois anos. Para
Pontel, a legislação brasileira é considerada “amigável e satisfatória” nesse aspecto.
Fonte: MARQUES, M. Mais da metade dos refugiados reconhecidos pelo Brasil podem ter deixado o país. Disponível em:
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/mais-da-metade-dos-refugiados-reconhecidos-pelo-brasil-podem-ter-deixado-o-pais.ghtml>. Acesso em 16 de
junho de 2018.

QUESTÕES OBJETIVAS
1.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a frase que contém erro em relação ao uso do pronome relativo ONDE:
) A cidade onde o filme foi gravado é belíssima;
) Quero um livro interessante, onde eu possa ter prazer de ler;
) Visitei a cidade onde nasci;
) Bituruna é o nome da cidade onde ele mora;
) Queria morar em uma cidade tranquila, onde pudesse viver em paz.

2.

Veja uma das definições que o dicionário Aurélio traz para a palavra Demagogia: “conjunto de
processos políticos hábeis tendentes a captar e utilizar com objetivos menos lícitos a exaltação
e as paixões populares”. Nesse enunciado do dicionário, a função da linguagem predominante
é:
) Fática;
) Poética;
) Metalinguística;
) Emotiva;
) Apelativa.

A(
B(
C(
D(
E(
3.
A(
B(
C(

Assinale a frase que contém erro de concordância nominal:
) O brasão e a bandeira brasileiros foram guardados após a cerimônia;
) Os mais novos tio e primo de Alice são João e Tobias;
) Dúvida, insegurança e medo terríveis tomaram conta da vizinhança após a onda de assaltos
na região;
D ( ) Remetemos anexo as fotocópias dos documentos.
E ( ) Ela ganhou uma casa e um carro importado.
4. Em relação ao Romantismo, assinale a afirmativa INCORRETA:
A ( ) Os poetas românticos expressavam uma visão mais racional e materialista da existência,
valorizando o momento presente e a simplicidade da vida;
B ( ) A partir da metade do século XVIII, alguns escritores passaram a falar da natureza e do
amor num tom bem pessoal e melancólico, fazendo da literatura uma forma de desabafo
sentimental. Além disso, passaram a valorizar os heróis e as tradições populares, numa
reação à cultura aristocrática;
C ( ) Os escritores românticos abandonaram o tom solene e adotaram um estilo mais simples e
comunicativo;
D ( ) A liberdade de expressão é uma característica do Romantismo;
E ( ) A expressão plena dos estados da alma e o gosto por ambientes solitários e noturnos são
características da literatura romântica.
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A imagem a seguir é base para a questão de língua inglesa.

Fonte:https://www.theguardian.com/world/2018/may/18/brazil-segundo-sol-telenovela-white-black-cast-race em 22/5/2018

5.
A(
B(
C(
D(
E(

Sobre o texto acima, extraído do jornal The Guardian, em sua versão online, é possível inferir
que:
) trata-se de uma peça publicitária de um lugar paradisíaco do nordeste brasileiro;
) trata-se de um elogio à nova telenovela da Rede Globo, Segundo Sol;
) trata-se de uma crítica ao fato de 80% da população da região ser negra, embora quase não
se vejam artistas negros na novela;
) trata-se de uma crítica ao fato de 80% dos artistas serem negros em uma novela de raças
variadas;
) trata-se de um elogio à boa atuação dos artistas principais da telenovela.

O texto a seguir é base para a questão de língua espanhola.
Así han valorado los medios internacionales la caída de Rajoy y la figura de Sánchez
“Echan a Mariano Rajoy”, “Mariano Rajoy obligado a abandonar” o “Por corrupción destituyeron a
Rajoy", son algunos de los titulares de la prensa internacional
La prensa internacional recoge con profusión de detalles lo que ha ocurrido hoy en España. El
rotativo económico político por excelencia, el Financial Times habla de la llegada de “Pedro el
guapo” a la presidencia del gobierno en España y la caída de Mariano Rajoy acuciado por los casos
de corrupción. Desgrana el rotativo todas las bondades de la recuperación económica de Mariano
Rajoy que se enfrentó a los separatistas catalanes para mantener unida España. Lo califica como un
conservador obstinado y rígido que ha gobernado en un contexto de numerosos escándalos de
corrupción y aunque él no ha sido acusado personalmente, sí se han visto involucrados algunos de
los líderes regionales más importantes de su partido.
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MÁS INFORMACIÓN: La prensa internacional ya ha bautizado a Pedro Sánchez
La televisión pública alemana, la ZDF dice que el nuevo presidente de España es un
socialista con encanto y con siete vidas, que se enfrenta a una situación política poco estable, con
divisiones en su partido y con un gobierno minoritario con un abanico importante de diversidades
políticas.
The Guardian titula, “echan a Mariano Rajoy” de Primer Ministro de España. Y el análisis
lo dedican a la figura de Sánchez de quien dicen “ de profesor de economía en la universidad a
Primer Ministro de España” situando la crisis independentista en Cataluña en el foco de sus
problemas como nuevo mandatario.
El diario argentino Clarín, dedica toda su apertura y portada del digital al asunto español. “Por
corrupción destituyeron a Rajoy como presidente y el socialista Sánchez asume el poder”. “Con la
destitución de Rajoy se va un amigo de Macri” y el análisis de Pedro Sánchez de quien dicen que
su primera misión es atender las urgencia sociales de mucha gente, y como ha llegado hasta aquí.
Además recogen las opiniones de los diarios españoles que definen el gobierno de Sánchez como
inviable.
La BBC titula con “Mariano Rajoy obligado a abandonar” y se abre un futuro incierto para
España además de un artículo sobre quien es el nuevo Primer Ministro de España. “Pedro Sánchez,
un virtual desconocido ,ganó el liderazgo del partido socialista en el 2014. El fotogénico
economista y antiguo jugador de baloncesto, ganó la confianza de los afiliados con una
promesa de unir al dividido partido socialista y ponerles de vuelta en el poder. Pero perdió dos
elecciones, y se vio forzado a dimitir después de negarse a apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
Consiguió recuperar a las bases del partido ganando las primarias. Este moderado pero ambicioso
político de 46 años, es el nuevo primer ministro español, a pesar de que su partido solo lidera menos
de un cuarto de los escaños del congreso.
Fonte: adaptado do site http://cadenaser.com/ser/2018/06/01/internacional. Acessado em 06 de maio 2018.

6.

A(
B(
C(
D(
E(

¿Cuál es la traducción correcta de la frase debajo de manera a dejar la frase coherente? Lo
califica como un conservador obstinado y rígido que ha gobernado en un contexto de
numerosos escándalos de corrupción y aunque él no ha sido acusado personalmente […]
) O qualifica como um conservador obstinado e rígido que governou num contexto de
numerosos escândalos de corrupção e mesmo assim ele não foi acusado pessoalmente.
) O qualifica como um conservador obstinado e rígido que governou num contexto de
numerosos escândalos de corrupção ainda que ele não tenha sido acusado pessoalmente.
) O qualifica como um conservador obstinado e rígido que governa num contexto de
numerosos escândalos de corrupção e mesmo assim ele foi acusado pessoalmente.
) O qualifica como um conservador obstinado e rígido que mesmo governando num contexto
de numerosos escândalos de corrupção e sendo assim ele não foi acusado pessoalmente.
) O qualifica como um conservador obstinado e rígido que tinha governado num contexto de
numerosos escândalos de corrupção e dessa forma ele não foi acusado pessoalmente.

7.
A(
B(
C(
D(
E(

A equação da circunferência centrada no ponto C(2, 5) e com raio de 5 cm, é:
) (x – 2)² + (y – 5)² = 5
) (x – 2)² + (y + 5)² = 25
) (x + 2)² + (y – 5)² = 5
) (x – 2)² + (y – 5)² = 25
) (x + 2)² + (y + 5)² = 25

8.
A(
B(
C(
D(
E(

A parábola definida pela equação (y + 3)² = –16(x – 2), tem parâmetro valendo:
) 2
) 4
) 8
) 16
) 32
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9.

A(
B(
C(
D(
E(

Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica igual a 4,8 A. Considerando que a
carga elétrica elementar é 1,6 x 10-19 C, o número de elétrons que atravessam uma seção desse
condutor em 20 segundos é igual a:
) 8,4 x 10 -20 elétrons
) 9,6 x 10 20 elétrons
) 6,0 x 10 20 elétrons
) 6,2 x 10 -20 elétrons
) 6,8 x 10 19 elétrons

10. Considerando que uma esfera realiza um movimento retardado uniformemente variado, com
velocidade inicial de 6 m/s, com aceleração de 2 m/s² e sabendo que ela está inicialmente na
posição so = 50 m, a posição da esfera no instante t = 10 segundos é:
A ( ) s = 25 metros
B ( ) s = 20 metros
C ( ) s = 16 metros
D ( ) s = 10 metros
E ( ) s = 12 metros
11. Observe a charge para responder à questão:

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

A charge representa a conquista do voto secreto;
A charge representa a proibição do voto feminino, durante a Primeira República;
A charge representa o voto de cabresto, prática comum no coronelismo;
A charge representa o voto censitário;
A charge representa o sufrágio universal.

12. Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, marque a opção correta:
A ( ) Devido à forte presença de imigrantes alemães na América do Sul, o Brasil apoiou a
Alemanha Nazista;
B ( ) Em 1939 o Brasil declarou Guerra à Alemanha após os nazistas invadirem a Polônia;
C ( ) O Brasil declarou Guerra à Alemanha em 22 de agosto de 1942, após um acordo com os
Estados Unidos para o envio de tropas para lutar na Europa;
D ( ) O Brasil declarou guerra somente à Itália, único território em que a FEB lutou;
E ( ) A FEB (Força Expedicionária Brasileira) não teve participação expressiva nos combates,
pois não participou de nenhuma batalha.
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13. A figura abaixo está indicando onde estão localizados os domínios morfoclimáticos: Amazônia,
Araucárias e Campos. Os números 1, 2 e 3 estão indicando quais domínios morfoclimáticos?

A ( ) 1, Cerrado, com vegetação do tipo savana; 2, Caatinga, com clima semiárido; 3, Mares de
Morros, com mata atlântica.
B ( ) 1, Cerrado, com clima subtropical; 2, Caatinga, com rios perenes; 3, Mares de Morros, com
vegetação do tipo savana estépica.
C ( ) 1, Caatinga, com clima semiárido; 2, Mares de Morros, com mata atlântica; 3, Cerrado, com
vegetação do tipo savana.
D ( ) 1, Caatinga, com clima tropical de altitude; 2, Mares de Morros, com rios intermitentes; 3,
Cerrado, com mata de araucária.
E ( ) 1, Cerrado, com vegetação tipo semiárido, 2, Caatinga, com clima tropical; 3 Mata
Atlântica, com vegetação litorânea.
14. A partir da crise que se abateu sobre o mundo a partir de 2008, iniciada nos Estados Unidos,
perceberam-se algumas consequências para a população mundial. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente esses efeitos:
A ( ) Desemprego, falta de crédito empresarial, problemas estruturais nas vias urbanas dos países
desenvolvidos da Europa;
B ( ) Desemprego, queda das bolsas de valores em nível mundial, falta de crédito empresarial;
C ( ) Aumento no número de financiamentos com o crédito aprovado rapidamente, desemprego
em todos os países do mundo, países pobres aumentando a igualdade em relação aos países
desenvolvidos;
D ( ) Diminuição da potencialidade de desenvolvimento dos países da Europa, aumento dos
financiamentos nos países de modo geral, países pobres sem crédito;
E ( ) Emprego apenas nos setores industriais, população sem condições financeiras, desequilíbrios
das contas públicas.
15.
A(
B(
C(
D(
E(

Entre as substâncias químicas abaixo, todas pertencem ao grupo das funções orgânicas, exceto:
) Gasolina (C8H18);
) Soda Caústica (NaOH);
) Etanol (C2H5OH);
) Acetona (C3H6O);
) Óleo diesel (C13H26).
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16. Um laboratorista, para preparar uma solução de hidróxido de potássio (KOH) pesou 7,0 g de
hidróxido de potássio (KOH) em uma balança analítica e utilizou água suficiente para
completar o volume de 250,0 mL de solução. A concentração em mol/L da solução preparada
será de:
A ( ) 0,1 mol/L;
B ( ) 1,0 mol/L;
C ( ) 0,25 mol/L;
D ( ) 0,5 mol/L;
E ( ) 5,0 mol/L.
17. O sangue é uma mistura de várias células suspensas em um líquido denominado de plasma.
Dentre alguns componentes estão as hemácias, os neutrófilos e as plaquetas (produzidas por
megacariócitos). As funções desses três componentes sanguíneos citados são, respectivamente:
A ( ) Transporte de Oxigênio, coagulação sanguínea e transporte de Dióxido de Carbono;
B ( ) Coagulação sanguínea, transporte de Oxigênio e defesa do organismo;
C ( ) Transporte de Oxigênio, defesa do organismo e coagulação sanguínea;
D ( ) Transporte de Dióxido de Carbono coagulação sanguínea e transporte de Oxigênio;
E ( ) Defesa do organismo, transporte de Oxigênio, e coagulação sanguínea.
18. As relações ecológicas são as relações existentes entre os seres vivos ou entre estes e o meio
ambiente, podendo ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Sobre essas relações,
analise as afirmações abaixo:
I.

O Comensalismo é uma relação ecológica entre seres vivos de espécies diferentes onde uma
espécie se beneficia no aspecto alimentar sem prejudicar a outra.
II. O parasitismo é uma relação harmônica entre seres vivos de espécies diferentes onde ambas são
beneficiadas na relação.
III. A sociedade é uma relação ecológica entre indivíduos da mesma espécie, mantendo-se
anatomicamente separados, e que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho.
Das afirmações realizadas acima, estão corretas somente:
A ( ) Somente a I;
B ( ) Somente I e II;
C ( ) Somente a II;
D ( ) Somente I e III,
E ( ) Somente a III.
19. Que país realizou testes nucleares, ameaçando os Estados Unidos da América, e que em 2018
firmou uma declaração de desnuclearização em encontro com o presidente Donald Trump?
A ( ) Síria
B ( ) Israel
C ( ) China
D ( ) Paquistão
E ( ) Coreia do Norte
20. Em maio de 2018, a greve dos caminhoneiros no Brasil durou onze dias, paralisando o
abastecimento de combustíveis e alimentos no Brasil. Qual foi o motivo da manifestação?
A ( ) queda do preço da Gasolina
B ( ) renúncia do presidente Michel Temer
C ( ) o custo do diesel
D ( ) privatização da Petrobras
E ( ) reforma trabalhista
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