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1º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
AGENTE UNIVERSITÁRIO - 2013

Candidato: inscrição - nome do candidato
Opção: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Observações

1.  CADERNO  DE PROVAS: Este  caderno  contém a  prova  do  1º  Processo  Seletivo  Simplificado  de  2013  – 
AGENTE UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL MÉDIO, que é constituída de duas matérias (Português e Matemática). 
Cada matéria possui 10 questões objetivas, 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 16:00 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  18:00 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 20 questões que deve conter.

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

__________________________ ______________________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL






LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 7.

Cidade do Rio de Janeiro passará a multar quem joga lixo nas ruas

Uma cidade maravilhosamente imunda. Apenas no ano passado, foram recolhidas das ruas, praias, encostas e 
outros lugares do Rio de Janeiro onde não deveria haver lixo nenhum 1.225.690 toneladas de resíduos, equivalente a 
três estádios do Maracanã repletos de lixo.

Para completar a situação, o Rio de Janeiro foi escolhido em fevereiro a nona cidade mais suja do mundo em 
uma lista de 40 dos mais importantes destinos turísticos do planeta, um vexame internacional.

Nesta terça-feira (9), o prefeito Eduardo Paes anunciou uma medida extrema para reduzir o volume de lixo 
das ruas. A cidade vai mobilizar aproximadamente 500 fiscais para multar, a partir de julho, quem jogue lixo no  
chão. “Vamos começar pelo centro do Rio de Janeiro, que é sempre uma área mais complexa que impacta em toda a 
região metropolitana, não só na cidade, pela zona sul e algumas concentrações comerciais no subúrbio carioca”,  
disse.

Para resíduos pequenos, que tenham tamanho igual ou menor ao de uma lata de cerveja, a multa é de R$ 157. 
Para resíduos maiores que uma lata de cerveja e menores que um metro cúbico, o valor sobe para R$ 392. O que for  
descartado de forma inadequada com tamanho acima de um metro cúbico custará ao infrator R$ 980.

Um palmtop com acesso à internet, acoplado a uma impressora, será a arma usada pela guarda municipal  
para combater a sujeira nas ruas da cidade. Basta o número do CPF do infrator para que a multa seja impressa na 
hora. Se não quiser dar o número do CPF, um policial militar o acompanhará até a delegacia mais próxima, como  
aliás já acontece com quem é flagrado fazendo xixi na rua.

Quem for multado tem o direito de recorrer. Se ainda assim for considerado culpado e decidir não pagar a  
multa,  terá o título protestado pela prefeitura,  ou seja,  poderá ter  dificuldades para pedir  empréstimos ou fazer  
compras parceladas no varejo.

“Na verdade, o objetivo da gente não é multar, não é arrecadar com isso. O objetivo da gente é reforçar a  
educação com uma forma mais, que a gente acredita que vai ser mais eficiente“, diz Vinícius Roriz, presidente da  
Companhia Municipal de Limpeza Urbana.

[...]

André Trigueiro, 09/04/2013.
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/04/cidade-do-rio-de-janeiro-passara-multar-quem-joga-lixo-

nas-ruas.html>. Adaptado. Acesso em 10/04/2013.

1. Assinale a alternativa na qual ocorre antítese.

A. “...a nona cidade mais suja do mundo...”.

B. “Uma cidade maravilhosamente imunda”.

C. “...um vexame internacional”.

D. “...três estádios do Maracanã repletos de lixo”.

E. “...compras parceladas no varejo”.

2. De acordo com o texto

A. há um perfil de quem joga lixo nas ruas.

B. a lei valerá apenas no Centro do Rio de Janeiro.

C. quanto maior o lixo jogado indevidamente, maior a multa.

D. só será multado aquele que for reincidente.

E. o dinheiro arrecadado pelas multas será investido em saneamento.






3. Em: “Um palmtop com acesso à internet, acoplado a uma impressora, será a arma usada pela guarda municipal 
para combater a sujeira nas ruas da cidade”, os termos sublinhados poderiam ser substituídos por

A. o armamento usado.

B. a pistola usada.

C. a insígnia usada.

D. a relíquia usada.

E. o recurso usado.

4. No texto, são indicadas três regiões da cidade do Rio de Janeiro onde haverá fiscalização. São elas:

A. Ruas, praias e encostas.

B. Três estádios do Maracanã.

C. Centro, Zona Sul e concentrações comerciais do subúrbio.

D. Região metropolitana, centro e Zona Sul.

E. Áreas complexas, região metropolitana e concentrações comerciais.

5. De acordo com o texto, é correto afirmar que

A. a lei, embora entre em vigor apenas em julho, será aplicada antes desta data caso um fiscal observe alguém 
jogar lixo no chão.

B. o uso da voz passiva em “foi escolhido”, no segundo parágrafo, torna claro qual foi a instituição que fez a 
pesquisa.

C. não é possível recorrer à multa se houver flagrante por parte dos fiscais, haja vista que não há do que recorrer.

D. não haverá punição para quem jogar no chão objetos menores do que uma lata, tais como papéis de bala e 
similares.

E. já existe uma forma de punição semelhante a esta para quem jogar lixo no chão para aqueles que urinam em 
local público.

6. No segundo parágrafo, a expressão “Para completar a situação...” poderia ser substituída, sem prejuízo para os 
sentidos desejados, por

A. Como se não bastasse...

B. Como exemplo...

C. De qualquer maneira...

D. Entretanto...

E. Como também...

7. Em: “'Na verdade, o objetivo da gente não é multar, não é arrecadar com isso. O objetivo da gente é reforçar a 
educação com uma forma mais, que a gente acredita que vai ser mais eficiente', diz Vinícius Roriz, presidente da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana.”, a gente faz referência

A. à Companhia Municipal de Limpeza Urbana.

B. às pessoas que jogam lixo no chão.

C. à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

D. a Vinícius Roriz e ao prefeito Eduardo Paes.

E. à guarda municipal.






Leia o texto a seguir e responda às questões de 8 a 10.

BA: SSP orienta 'andar com dinheiro no bolso' para 'satisfazer ladrão'

Uma das  dicas  publicadas  no  site  oficial  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  da  Bahia  (SSP-BA)  para 
orientar moradores e visitantes a enfrentar a criminalidade causou polêmica. "Carregue um pouco de dinheiro (para 
satisfazer o ladrão), mas poucos cartões", orientava o site. A mensagem foi retirada do ar pelo governo após protestos 
na Assembleia Legislativa. A informação foi publicada na coluna de Biaggio Talento no jornal O Globo.

Os depoutados [sic] estaduais Carlos Gaban (DEM) e Uziel Bueno (PTC) apresentaram requerimento na 
Comissão de Direiros Humanos e Segurança Pública para convidar o secretário de Segurança, Maurício Barbosa, a 
falar sobre a polêmica "dica", mesmo depois da mensagem ter sido retirada do ar. Eles também querem explicações  
sobre os altos índices de violência registrados na Bahia, conforme revelado pelo recém-divulgado Mapa da Violência 
2013. Além do dinheiro no bolso, a SSP recomendava aparência de calma e obediência às ordens do ladrão.

Terra Online, 13/03/2013.
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/ba-ssp-orienta-andar-com-dinheiro-no-bolso-para-satisfazer-

ladrao,430927f79536d310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>. Acesso em 13/04/2013.

8.  Em: “Uma das dicas publicadas no site oficial  da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para 
orientar moradores e visitantes a enfrentar a criminalidade causou polêmica”, o termo sublinhado retoma

A. “Moradores e visitantes”.

B. “Uma das dicas”.

C. “A Secretaria de Segurança Pública da Bahia”.

D. “O site oficial”.

E. “A criminalidade”.

9. De acordo com o que se pode interpretar do texto, houve polêmica em relação à publicação da Secretaria de  
Segurança Pública (SSP) do Estado da Bahia porque

A. a dica é óbvia a todo e qualquer morador da Bahia, acostumado com a criminalidade.

B. não há distinção entre dinheiro e cartões, já que ambos são utilizados para pagamento.

C. a SSP, como o nome indica, deveria garantir a proteção social e um estado de segurança.

D. a informação não foi veiculada em nenhum meio de comunicação social.

E. os índices de violência vêm decrescendo na Bahia de acordo com o Mapa da Violência 2013.

10. No segundo parágrafo, o termo dica é utilizado entre aspas. Isso produz sentido de

A. neologismo.

B. ênfase.

C. estrangeirismo.

D. ironia.

E. antônimo.

MATEMÁTICA
11. Uma determinada construtora construiu 120 apartamentos em 2012. Este ano eles pretendem construir 10% a  
mais do que no ano passado. Assim é correto afirmar que, este ano, eles pretendem construir

A. 120 apartamentos.

B. 130 apartamentos.

C. 132 apartamentos.

D. 136 apartamentos.

E. 140 apartamentos.






12. José paga R$ 425,00 de aluguel. Se ele atrasar o pagamento a multa prevista é de 12%, isto corresponde a

A. R$ 12,00.

B. R$ 51,00.

C. R$ 52,00.

D. R$ 62,00.

E. R$ 425,00.

13.  Em uma  determinada  fábrica  de  brinquedos  cada  funcionários  consegue  fabricar  12  brinquedos  por  hora.  
Suponha que a produção dos funcionários se mantenha sempre a mesma. Assim é correto afirmar que após um dia de 
serviço, isto é, 8 horas de trabalho, cada funcionário fabrica

A. 12 brinquedos.

B. 82 brinquedos.

C. 89 brinquedos.

D. 90 brinquedos.

E. 96 brinquedos.

14.  Carlos  comprou 6  metros  de  fio  para  fazer  a  instalação  de  telefone  em sua  casa.  Achando que  não  seria  
suficiente, ele retornou à loja e comprou mais 2,5 metros. Assim é correto afirmar que no total Carlos comprou

A. 3,1 metros de fio.

B. 6,2 metros de fio.

C. 6,5 metros de fio.

D. 8 metros de fio.

E. 8,5 metros de fio.

15. Na figura abaixo ABCD é retângulo com AB e BC medindo 7,1  e  3  cm, respectivamente. Assim é correto 
afirmar que a área do retângulo é

A. 21,3 .

B. 22,4 .

C. 23,5 .

D. 27,3 .

E. 30,2 .






16. Sabe-se que em um jogo de futebol a vitória dá ao time 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota dá zero ponto. O  
quadro abaixo apresenta o desempenho de um determinado time no último campeonato. Com base nas informações 
do quadro é correto afirmar que a porcentagem de aproveitamento desse time, no campeonato, foi 

Jogo Pontos Ganhos

1o 1

2o 3

3o 3

4o 3

5o 1

6o 0

7o 0

8o 0

9o 1

10o 0

A. 10%.

B. 20%.

C. 30%.

D. 40%.

E. 50%.

17. Pedro e Carlos compraram um refrigerante de 2 litros. Pedro bebeu 
1
8  de 2 litros e Carlos bebeu 

3
8  de 2 litros. 

Assim é correto afirmar que, no total, foi bebido

A. 250 ml de refrigerante.

B. 400 ml de refrigerante.

C. 500 ml de refrigerante.

D. 1000 ml de refrigerante.

E. 1500 ml de refrigerante.

18. Hoje José pagará 3 contas, a primeira de R$ 35,28, a segunda de R$ 123,49 e a terceira de R$ 5,l8. Assim é 
correto afirmar que a soma destes valores é

A. R$ 160,98.

B. R$ 161,95.

C. R$ 162,89.

D. R$ 163,95.

E. R$ 164,49.






19. Uma prova de um concurso possui 20 questões de múltipla escolha com uma alternativa correta e 4 erradas. O  
método de correção é  o seguinte:  cada questão que o candidato acerta  ele ganha 1 ponto;  cada questão que o  
candidato erra ele ganha -3 pontos; cada questão que o candidato não responder ele ganha zero ponto. A nota final do  
candidato é a soma dos pontos que ele obteve. Portanto um candidato poderá obter nota menor do que zero no  
concurso. Assim, se um determinado candidato apresentou o desempenho do quando abaixo, então é correto afirmar 
que a nota que ele obteve é

Questões respondidas corretamente 11

Questões respondidas com a resposta 
errada

5

Questões não respondidas 4

A. -4.

B. -3.

C. 0.

D. 6..

E. 11.

20. O salário atual de José é R$ 2.500,00 e ele dá à seu filho uma mesada de R$ 100,00. No próximo mês ele  
receberá  um  aumento  e  seu  salário  será  de  R$  3.000,00.  José  pretende  aumentar  a  mesada  de  seu  filho  
proporcionalmente ao aumento que ele recebeu. Assim é correto afirmar que a mesada de seu filho será

A. R$ 100,00.

B. R$ 120,00.

C. R$ 150,00.

D. R$ 400,00.

E. R$ 600,00.







