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INSTRUÇÕES GERAIS

Este caderno contém uma Prova de Conhecimentos Gerais, constituída de 30 questões com quatro alternativas cada uma.
Apresenta ainda 2 (duas) propostas de temas para redação à sua escolha.

ATENÇÃO:

1-

Antes de começar a resolver as questões:
 Verifique se o seu caderno está completo e se as questões, além de apresentar as quatro alternativas, estão

corretamente numeradas de 01 a 30.
 Havendo algum problema, solicite a substituição de seu caderno.

2-

Ao receber o cartão de respostas, confira o seu número de inscrição. Se houver erro, peça a troca.

3-

Quando for transferir a opção para o cartão de respostas:
 Assinale somente uma alternativa em cada questão; caso contrário, sua resposta será desconsiderada.
 Faça o possível para não deixar nenhuma questão sem resposta.
 O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado.
 O cartão de respostas é personalizado.
 Não erre, porque a substituição é impossível.
 Cuide bem dele, pois é a sua prova.

4-

Duração total da prova: 3 horas.

5-

Tempo mínimo de permanência em sala: 1 hora.

6-

Antes do início da prova, os celulares deverão ser desligados, bolsas e outros objetos guardados debaixo da carteira.

7-

No caso de anulação de alguma questão, por erro de elaboração ou de impressão, os pontos serão computados para
todos os candidatos.

8-

Os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre as provas.

BOA PROVA!

COORDENAÇÃO COPESE
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

Seguem-se as 2 (duas) propostas de temas para a redação que você irá elaborar. Leia-os, analise-os com
atenção, escolha um e redija um texto dissertativo, atentando-se à legibilidade, à coerência de argumentos, à
coesão textual, à adequação linguística, à originalidade e à ortografia. Ao final, proceda a uma revisão
criteriosa, levando em consideração todos os critérios mencionados acima. Ocupe, no mínimo, 20 linhas e, no
máximo, 30 linhas da folha reservada à produção de seu texto.

1. A saúde pública brasileira na UTI
2. Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os
interesses em conflito?
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Atente-se para a charge e
responda às questões de
01 a 03.

NO MEU TEMPO, A GENTE SÓ
PASSAVA UM CREMINHO
CHAMADO FILTRO SOLAR.

LÁ VEM O PAPAI
COM AQUELAS HISTÓRIAS
DE ANTIGAMENTE.

Mundo Jovem http://malvicioso.com/2007/03/02/futuro-proximo. Acesso em: 20 de maio. de 2015.

Questão 01.
“No meu tempo, a gente só passava um creminho chamado filtro solar.”
A palavra “creminho”, de acordo com o contexto, foi empregada:
A) com um tom de lamento.
B) com um tom desprezível.
C) de forma agressiva.
D) como sendo algo revolucionário.

QUESTÃO 02.
Sobre a charge, pode-se afirmar que
I - leva o leitor a refletir sobre a situação de um problema atual.
II - faz crítica a assuntos polêmicos.
III - é bastante criativa.
A alternativa que apresenta afirmação CORRETA é:
A) apenas I é verdadeira.
B) apenas II é verdadeira.
C) apenas III é verdadeira.
D) I,II e III são verdadeiras.
QUESTÃO 03.
De acordo com a mensagem transmitida pela charge,
I. o filtro solar será a única forma de proteger a pele dos raios do sol.
II. o filtro solar se tornará um produto ultrapassado na proteção contra os raios solares.
III. com o aquecimento da Terra, será necessário mais do que filtro solar para proteger o corpo humano dos raios
solares.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I,II e III.
4

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA 2º SEMESTRE 2015

As questões de 04 a 08 referem-se ao texto I.
Texto I
Desventura do mundo das águas
Um estudo do Fundo Mundial da Natureza confirma que o consumo de água
dobra a cada 25 anos e, se o modo de gastá-la não for alterado, lá por 2020 cerca de 60% da
humanidade não disporá mais de água suficiente ou, então, a receberá suja, em más condições de
uso.
A rigor, não é exato dizer que a água vai faltar; o que vai faltar, cada vez mais, é a água doce,
potável, que irá dando lugar a outra reciclada, clorada, às vezes suja e mais cara.
Fonte: Revista Galileu/2010

Questão 04.
Pode-se afirmar que no texto apresentado:
A) mantém-se o nível da linguagem culta.
B) mantém-se o nível da linguagem informal.
C) mistura-se o nível formal com o informal.
D) misturam-se várias formas de linguagem.
Questão 05.
O termo grifado na oração “...ou, então, a receberá suja, em más condições de uso.”, pode ser substituído pelo
vocábulo:
A) a desventura.
B) a natureza.
C) a água.
D) a humanidade.
Questão 06.
O título do texto “Desventura do mundo das águas” sugere que:
A) a forma de consumir as águas altera a mentalidade dos homens.
B) o uso inadequado das águas causa descrença na humanidade.
C) a humanidade usa água poluída e maltratada.
D) a água não acabará, pois é um recurso infinito.
Questão 07.
De acordo com o texto I, é possível afirmar que:
A) a água é um assunto que está sendo pouco estudado.
B) em meio século houve uma duplicação no consumo de água.
C) é necessário mudança no consumo da água, para que no futuro haja quantidade suficiente para todos.
D) segundo estudiosos do Fundo Mundial da Natureza, vai faltar água.
Questão 08.
Estabelecendo a concordância de gênero na frase
“... a água doce, potável, que irá dando lugar a _______, ______, _______, às vezes _______ e mais
________.” teremos, respectivamente:
A) outro, reciclado, clorado, sujo e caro.
B) outra, reciclada, clorada, suja e cara.
C) outro, reciclado, clorada, suja e cara.
D) outro, reciclado, clorado, suja e cara.
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As questões de 09 e 10 referem-se ao texto II.
Texto II
Ela está sob os nossos pés.
A distribuição da água, pelos cinco continentes, é muito
desigual, mas o Brasil está em posição esplêndida nessa batalha:
tem, sozinho, 8% dos recursos de água doce de todo o globo e
imensas reservas debaixo da terra, os aquíferos, onde dormem 112
bilhões de metros cúbicos. Ainda assim ele também sofreria muito
com a falta de água dos outros. Como esse recurso não se cria do
nada, a solução é simplesmente gastá-lo pouco e tratá-lo bem.
Um amplo estudo do Fundo Mundial da Natureza, a
campanha Viva a Água, propõe reunir governos, empresas e grupos
ecológicos numa grande operação para proteger mananciais,
recuperar zonas úmidas, melhorar a captação e o transporte,
reimplantar florestas para recuperar lençóis freáticos e planejar o
uso sustentável de rios. Projetos de dessalinização, para tornar a
água do mar aproveitável, podem funcionar, como em Israel,
Jordânia e Kwait, mas só em pequenas quantidades.
Fonte: Revista Galileu/2010

Discute-se, em alguns países, a ideia de mudar o modo de fornecê-la, deixando de entregá-la
automaticamente nas casas e indústrias, para vendê-la, como qualquer outro produto. Em muitos lugares, como o
Nordeste brasileiro, há boas reservas de água a poucos metros do chão. Quem sabe, quando tais projetos forem
adiante, e a água jorrar dos pequenos poços dos vilarejos em todo o mundo, já haverá uma consciência mais
sólida sobre sua importância para o futuro de todos.

Questão 09. A alternativa que nega o objetivo da campanha “Viva a Água” é:
A) Recuperar zonas úmidas.
B) Planejar o uso sustentável de rios.
C) Dessalinizar as águas.
D) Reimplantar florestas para recuperar lençóis freáticos.
Questão 10. Observe a frase.
“Um amplo estudo do fundo Mundial da Natureza, (...) propõe reunir
governos, (...).”
Na oração transcrita, o verbo é transitivo direto.
A alternativa em que o verbo possui essa mesma transitividade é:
A)
B)
C)
D)

“...ele também sofreria muito com a falta de água dos outros.”
“O Brasil está em posição esplêndida nessa batalha.”
“A distribuição da água, pelos cinco continentes é muito desigual.”
“Em muitos lugares, há boas reservas de água.”

QUESTÃO 11
Um vulcão que entrou em erupção gerou uma nuvem de cinzas que atingiu rapidamente a cidade de Rio Grande,
a 40 km de distância. Os voos com destino a cidades situadas em uma região circular com centro no vulcão e com
raio 25% maior que a distância entre o vulcão e Rio Grande foram cancelados. Nesse caso, a área da região que
deixou de receber voos é:
A) maior que 10000
.
B)

menor que 8000

.

C)

maior que 8000

e menor que 9000

D)

maior que 9000

e menor que 10000

.
.
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QUESTÃO 12
Petróleo matou 270 mil aves no Alasca em 1989.
Da redação:
O primeiro – e mais grave – acidente ecológico ocorrido no Alasca foi provocado pelo vazamento de 42 milhões de
litros de petróleo do navio tanque Exxon Valdez, no dia 24 de março de 1989. O petroleiro começou a vazar após
chocar-se com recifes na baia Príncipe Willian. Uma semana depois, 1300km² da superfície do mar já estavam
cobertos de petróleo.
Supondo que o petróleo derramado se espalhasse uniformemente nos 1300km² da superfície do mar, a espessura
da camada de óleo teria aproximadamente:
A)
B)
C)
D)

-2

3,2 x 10 m
-3
2,3 x 10 m
-2
2,3 x 10 m
-3
3,2 x 10 m

QUESTÃO 13
Se a terna ordenada (a, b, c) satisfaz o sistema de equações.
Então,
vale:
A) 2
B) 1
C) 0
D) -1
QUESTÃO 14
Em uma turma de Engenharia Civil formada por 40 rapazes e 40 moças, tem-se a seguinte estatística: 20% dos
rapazes são fumantes; 30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam na turma é de:
A) 25%.
B) 50%.
C) 60%.
D) 65%.
QUESTÃO 15
A diferença entre dois números é 8. Para que o produto seja o menor possível, um deles deve ser:
A) 16
B) 8
C) 4
D) -4
QUESTÃO 16
Um produto é vendido por R$ 1060,00 com um prejuízo de 10% sobre o preço de compra. Qual o preço de
compra desse produto (aproximado)?
A) R$ 954,00
B) R$ 1000,00
C) R$ 1060,00
D) R$ 1178,00

QUESTÃO 17
Considere um triangulo retângulo com hipotenusa medindo 10 cm e um dos catetos medindo 6 cm e as seguintes
afirmativas:
2
I. Tem área igual a 48 cm .
II. A projeção do maior cateto sobre a hipotenusa mede 3 cm.
III. A altura em relação à hipotenusa mede 12 cm.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e II apenas
II e III apenas
I e III apenas
nenhuma delas
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QUESTÃO 18
Sobre as sentenças:
I. O produto das matrizes A3 x 4 e B4 x 1 é uma matriz 3 x 1.
II. A ordem da matriz A é 4X5, a ordem de sua transposta será 5X6.
III. A soma de duas matrizes de ordem 3X5 é uma matriz de ordem 6X10.
É verdade que:
A) somente I é falsa;
C) somente III é falsa;
B) somente II é falsa;
D) somente II e III são falsas.
QUESTÃO 19
A primeira determinação positiva do conjunto de arcos de mesma extremidade que o arco de medida 42 /5 é?
A) 30°
C) 72°
B) 45°
D) 84°
QUESTÃO 20
Se 12 impressoras iguais produzem 2000 panfletos em 80 minutos, em quanto tempo 6 dessas impressoras
produziriam 4000 desses panfletos?
A) 320 minutos
B) 250 minutos
C) 190 minutos
D) 80 minutos
QUESTÃO 21
Observe a figura.
O Super-Homem ganha poderes pelos efeitos dos
raios solares, mas tem uma fraqueza: o minério
criptonita. O Homem-Aranha adquire habilidades
depois da picada de um aracnídeo. O QuartetoFantástico nasce dos efeitos de uma tempestade
cósmica. Um a um, os elementos da natureza
tornam-se importantes para o nascimento de
vários super-heróis. Porém, mais do que
superpoderosos, esses heróis de Histórias em
Quadrinhos (HQ) também “escondem um
segredo”:
Figura 2: Roy Liechtenstein. Super-Homem, 1964. Serigrafia.
(Disponível em: <http://icclebexart.webs.com/>. Acesso em: maio 2015.)

I. Reforçam a ideologia de uma nação soberana, a estadunidense, protegida dos inimigos, o que a credenciaria
como mantenedora da liberdade mundial.
II. Veiculam subliminarmente a crença da supremacia dos brancos, enquanto suposta raça mais forte e inteligente
face aos demais grupos étnicos do planeta.
III. Defendem a ideologia da igualdade necessária entre as classes, sem a qual o mundo não poderia viver em paz
e em harmonia.
IV. Reconhecem que os verdadeiros super-heróis não precisam de superpoderes, desde que sejam pessoas boas
e altruístas
Assinale a alternativa CORRETA:
A)
B)

Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e III são corretas.

C)
D)

Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

QUESTÃO 22
A Revolução Industrial, no século XVIII, implicou a utilização e a transformação intensiva dos elementos naturais,
por intermédio das máquinas que substituíram, em parte, o trabalho humano e manual. Dentre essas novas
máquinas e equipamentos, destacaram- -se aqueles que surgiram a partir da invenção de James Watt, em 1768.
Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre a Primeira Revolução Industrial, assinale a alternativa
CORRETA:
A) A mão de obra fabril excluiu as crianças e as mulheres da linha de montagem industrial.
B) Criaram-se equipamentos domésticos movidos a eletricidade, como as primeiras máquinas de lavar roupas.
C) Desenvolveram-se transportes terrestres e marítimos, como o trem e o navio, movidos a vapor.
D) O controle da produção na fábrica era realizado pelo ajuste dos mecanismos aos relógios biológicos dos
trabalhadores.
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QUESTÃO 23
Observe a imagem e leia o texto a seguir.
A pedra amuleto do signo de Virgem é o quartzo rosa. Segundo crenças antigas, esta pedra
ajuda nas dificuldades afetivas, nas brigas com o casal, nos problemas familiares. Ótimo
talismã contra o mau-olhado.
Cor: ROSA. Para cada uma destas pedras, é necessária uma programação personalizada
para conseguir o máximo dos benefícios. De vez em quando, é preferível submergir as
pedras em água e sal grosso para descarregar as eventuais toxinas acumuladas.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre senso comum e senso científico, considere
as afirmativas a seguir.
I. A complexidade da vida cotidiana produz, no ser social, a busca de respostas, ainda que se
valendo das dimensões místicas.
II. O avanço recente da ciência tornou possível compreender objetivamente o destino humano
mediante o estudo dos astros.
III. Na consulta ao horóscopo, aos astros e às melhores pedras para cada signo do zodíaco, o
senso comum substitui o científico.
IV. Enquanto área de conhecimento, o esoterismo é fundamental para desfetichizar a vida
social ao esclarecer ao homem o que é sua existência real.
(Adaptado de: Disponível em: <www.horoscopofree.com/pt/astrology
/stone /?IdSign=6#point>. Acesso em: maio 2015.)

Assinale a alternativa CORRETA:
A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
B) Somente as afirmativas I e III são corretas.
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
QUESTÃO 24
Leia o texto a seguir.
No ethos (ética), está presente a razão profunda da physis (natureza) que se manifesta no finalismo do bem. Por
outro lado, ele rompe a sucessão do mesmo que caracteriza a physis como domínio da necessidade, com o
advento do diferente no espaço da liberdade aberto pela práxis. Embora, enquanto autodeterminação da práxis, o
ethos se eleve sobre a physis, ele reinstaura, de alguma maneira, a necessidade de a natureza fixar-se na
constância do hábito.
(Adaptado de: VAZ, Henrique C. Lima. Escritos de Filosofia II. Ética e Cultura. 3ª edição. São Paulo: Loyola. Coleção Filosofia - 8, 2000, p.11-12.)

Com base no texto, é correto afirmar que a noção de physis, tal como empregada por Aristóteles, compreende:
A) A disposição da ação humana, que ordena a natureza.
B) A finalidade ordenadora, que é inerente à própria natureza.
C) A ordem da natureza, que determina o hábito das ações humanas.
D) A origem da virtude articulada, segundo a necessidade da natureza.
QUESTÃO 25
Leia o texto a seguir.
Os homens sempre tiveram de escolher entre submeter-se à natureza ou submeter a natureza ao eu.
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. p.43.)

Com base no texto, é correto afirmar que a análise de Adorno e Horkheimer estabeleceu a ideia de que o homem:
I. interage com a natureza de maneira pacífica, assimilando-a de forma idílica.
II. age com astúcia diante dos fenômenos naturais, ao forjar uma relação de instrumentalidade com a natureza.
III. esclarecido e com pleno domínio da natureza promove a sua autoconsciência.
IV. apreende a natureza visando controlá-la, o que resulta na submissão dela.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
B) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
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QUESTÃO 26
No âmbito da relação entre globalização e neoliberalismo, os últimos anos fornecem informações contraditórias, que
alimentam debates marcados por fortes clivagens ideológicas. Assim, por exemplo, se é verdade que “no último quarto
deste século franqueou-se o acesso ao desenvolvimento, industrialização e consumo a dezenas de milhões de
chineses, coreanos, indianos, malaios, tailandeses, indonésios, chilenos, brasileiros e argentinos e a outros grupos de
menor porte em inúmeros países” (CASTELLS, M. Fim de Milênio. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 95), também é
verdade que a “crise de superprodução constitui uma agressão massiva do capital ao trabalho assalariado. Aumentando
o desemprego e o medo do desemprego, a crise tende a fazer com que os trabalhadores aceitem as reduções (ou
estagnações) dos salários reais, a aceleração dos ritmos de produção, as perdas de conquistas em matéria de
condições de trabalho e de seguridade social”
(MANDEL, E. A Crise do Capital. São Paulo: Ensaio; Campinas: Editora da Unicamp, 1990, p. 231).

No que concerne especificamente ao mundo do trabalho, assinale a alternativa CORRETA:
A) As políticas neoliberais, aplicadas em escala global a partir dos anos 90 sob os auspícios do “Consenso de
Washington”, embora tenham permitido um longo ciclo de crescimento da economia global, vêm resultando em
decréscimo relativo da massa salarial; em precarização das relações laborais, com o aumento das formas flexíveis
de contratação e a diminuição da tutela jurídica ao trabalho; em uma crise da representação sindical, com o
enfraquecimento do sindicalismo e o aparente esgotamento das suas estratégias de enfrentamento em face do
capital. No âmbito estritamente fabril, assiste-se ao recrudescimento da exploração do trabalho e ao crescimento
do 3º setor em detrimento da indústria e mesmo da agricultura.
B) As políticas neoliberais, conquanto tenham deslocado os eixos globais de poder, fragilizando relativamente os
Estados nacionais, estão permitindo que novas formas associativas, dentro e fora da esfera sindical, possam
compensar o esgotamento das políticas de bem-estar, nos países centrais, e as diferentes expressões do
desenvolvimentismo, nos países periféricos. Com isso, em muitos países os trabalhadores estão, ao mesmo
tempo, ampliando seus salários e ampliando sua representação política. Exemplo notório dessa realidade é o
Brasil, cujo presidente, Luis Inácio Lula da Silva, é, em suas origens, um metalúrgico do ABC paulista.
C) Se é verdade que a globalização e o neoliberalismo tiveram efeitos devastadores sobre o mundo do trabalho nos
países periféricos, é certo que, nos países centrais, de industrialização madura, o aumento geral da riqueza
concorreu positivamente para o aumento dos salários e do bem-estar nos segmentos laborais.
D) Como todo processo social complexo, a globalização e o neoliberalismo legam uma herança contraditória. Assim,
em um balanço preliminar de ganhos e perdas, vê-se claramente que países como EUA, Alemanha, Índia, China,
Coréia do Sul, Brasil, Chile e alguns países da África Subsaariana auferiram crescimento significativo nos últimos
anos.

QUESTÃO 27
O lixo é, sem dúvida, um dos grandes problemas do mundo moderno. Constantemente estimulado a consumir, o homem
acaba por gerar um aumento vertiginoso na produção de lixo, trazendo sérias consequências para o meio ambiente. A
reciclagem tem se apresentado como uma alternativa válida, porém limitada.
Marque a alternativa que melhor expressa o conjunto de questões suscitadas no processo da reciclagem do lixo, tendo
como foco a realidade social brasileira.
A) O setor de reciclagem, na sua forma cooperada, apresenta um ambiente de precariedade das relações e condições
de trabalho, encobrindo uma terceirização ou uma contratação sem registros e sem encargos sociais.
B) A formação de cooperativas está sendo estimulada por órgãos governamentais amparados em projetos de
assistência social das instituições religiosas, setor privado e ONGs, onde os cooperados da reciclagem usufruem dos
benefícios de uma economia de mercado, voltada para a valorização do trabalhador do lixo.
C) Este processo tem incluído socialmente milhares de pessoas excluídas do mercado de trabalho. Eles são seus
próprios patrões.
D) O processo da reciclagem do lixo permitiu integrar trabalhadores excluídos do mercado formal, em uma lógica
própria, onde não há patrões e empregados. Nesta realidade, os lucros são igualmente repartidos.
QUESTÃO 28
A prática, a defesa e a promoção dos direitos humanos nas sociedades democráticas já estão incorporadas à vida
política. Marque a opção que melhor retrata a situação dos direitos humanos no Brasil.
A) A defesa dos direitos humanos serve, prioritariamente, para tutelar aqueles que nos amedrontam, que nos privam da
liberdade de circular pela cidade, que matam, roubam e estupram. Acuados pela marginalidade, nós, cidadãos,
temos que ficar trancados em nossos domicílios, enquanto os marginais grassam em liberdade. Enfim, cada vez
mais, podemos entender os direitos humanos como a defesa dos bandidos.
B) Alguns acreditam que estes direitos só são violados quando há situações que envolvem violência, como, por
exemplo, extermínio, linchamentos e tortura. Porém, existe também a rotineira e secreta violação dos direitos
humanos sob a responsabilidade dos poderes públicos: o grande número de pessoas detidas sem acusação formal
ou interrogadas sem acesso a um advogado, são exemplos dessas violações.
C) A população pobre é uma classe perigosa em face de sua associação com a criminalidade. É, portanto, merecedora
do rigor da polícia e da suspeita permanente.
D) Os direitos humanos são os direitos de cidadania, naturais, fundamentais e universais. Logo, se estende apenas
àqueles que possuem o status de cidadão.
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QUESTÃO 29
No cotidiano das relações sociais, é possível observar a construção de imagens negativas sobre determinados
grupos de pessoas. Em geral, tais imagens encontram-se baseadas em rotulações pejorativas que correspondem
ao:

A)
B)
C)
D)

paradoxo.
estereótipo.
racismo.
preconceito.

QUESTÃO 30
Observe a Charge a seguir:
De acordo com a charge,
é CORRETO afirmar:

A)
B)
C)
D)

A resolução dos problemas na Educação passa pela adoção dos programas neoliberais de reforço dos
investimentos sociais pelo Estado.
Benefícios sociais dirigidos à educação são desnecessários e dispendiosos já que os pobres recebem
auxílios públicos demais.
As políticas sociais de assistencialismo elaboradas pelo Estado têm como resultado direto a eliminação dos
problemas vividos pela educação.
Iniciativas inspiradas pelas políticas de bem-estar social podem produzir a acomodação dos indivíduos às
benesses instituídas pelo poder público.
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