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 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES 

    PROCESSO SELETIVO PARA 

 FUNCIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 EDITAL 01/2016 

CADERNO DE QUESTÕES 

1. ORGANIZAÇÃO DA PROVA

Esta prova constitui-se de 20 (vinte) questões, sendo duas dissertativas e 18 

(dezoito) objetivas, valendo 5% (cinco por cento) da prova cada uma das questões. 

2. DURAÇÃO DA PROVA

O tempo de duração da prova é de até três horas. 

3. INSTRUÇÕES GERAIS

 É proibido o uso de qualquer material de consulta;

 Cabe a cada candidato(a) verificar se o Caderno de Questões contém 9 (nove)

páginas e 20 (vinte) questões; 

 As questões objetivas contam com cinco alternativas, dentre as quais somente uma

deve ser assinalada; 

 As questões dissertativas devem ser respondidas de acordo com o que se solicita em

cada uma. Será avaliada a correção linguística de acordo com o padrão culto da língua 

escrita; 

 Depois de respondidas todas as questões, as respostas devem ser transcritas, com

caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas, a qual deverá ser solicitada aos fiscais; 

 Verificar se seu nome está grafado corretamente na Folha de Respostas e assiná-la;

 Verificar se o código e a área que constam na Folha de Resposta das Questões

Dissertativas são os informados na Folha de Respostas das Questões Objetivas. Para 

preservar o anonimato, o nome do(a) candidato(a) não é mencionado na Folha de Resposta 

das Questões Dissertativas; portanto, esta não deve ser assinada, apenas rubricada; 

 No final, a Folha de Respostas deve ser entregue ao fiscal, e o Caderno de Questões

poderá ser levado pelo(a) candidato(a). 
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MATEMÁTICA 
 
 

1) Uma mercadoria é vendida na seguinte condição de pagamento: 15% de entrada e o restante 
em oito prestações iguais de R$ 85,00. Se comprada à vista, concede-se desconto de 6%. Qual 
é o preço da mercadoria à vista? 
a) R$ 720,80 
b) R$ 735,08 
c) R$ 752,00 
d) R$ 782,00 
e) R$ 848,00 

 

2) Algumas localidades do país, visando a valorizar os piscicultores, realizam concursos 
premiando os produtores que apresentarem o maior peixe em comprimento. Utilizando escalas 
diferentes, as imagens abaixo representam os cinco classificados na final de um destes 
concursos. 
     I            II           III           IV            V 

        

 
  

          1 : 100           2 : 100        1 : 200        2 : 200    1 : 300 
 

Qual dos peixes acima apresenta o maior comprimento real? 
a) Somente I. 
b) Somente II. 
c) Somente III. 
d) Somente IV. 
e) Somente V. 
 

3) Projeto Carona completa 7 anos – “O Projeto Carona, sistema desenvolvido pela Univates 
para fomentar a carona solidária, completa, em 2016, sete anos de atividade. [...] O Rio Grande 
do Sul possui, atualmente, mais de 6,2 milhões de veículos em circulação. Em Lajeado, cidade-
polo do Vale do Taquari, são cerca de 60 mil veículos para uma população de 
aproximadamente 78 mil pessoas. Com esses números, o município tem um dos maiores 
índices de motorização do Estado, considerando-se as cidades com mais de 30 mil habitantes. 
Hoje cerca de 40% dos estudantes da Univates se deslocam até a Instituição utilizando veículo 
particular. Conforme levantamento realizado pelo setor de Engenharia e Manutenção da 
Instituição, no ano de 2015 uma média de 2.262 veículos acessou o campus diariamente. 
Desses 1.970 referem-se a carros e 292 a motos. Uma das questões ambientais observadas 
para implantação do Projeto Carona foi a emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, 
um dos principais causadores do efeito estufa. Por exemplo, se uma pessoa deixar de usar o 
carro para fazer um percurso de 6km entre sua casa e o trabalho, durante o período de um ano, 
480kg de CO2 deixarão de ser emitidos na atmosfera (Fonte: www.univates.br/noticias/18160-
projeto-carona-completa-7-anos).” 
 
Considerando o conteúdo da notícia acima, é possível afirmar que, se cada um dos veículos 
que acessou o campus diariamente percorreu mais de 10km no percurso até à Univates, foram 
emitidos na atmosfera no período de um mês: 

a) menos de 4.800kg de CO2. 

b) entre 4.801kg e 50.000kg de CO2. 

c) entre 50.001kg e 100.000kg de CO2. 

d) entre 100.001kg e 150.000kg de CO2. 

e) mais de 150.001kg de CO2. 
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4. Visando a garantir dinheiro para gastar numa viagem de férias, Maria fez uma aplicação 
financeira em caderneta de poupança no valor de R$ 1.000,00 em 02/03/16. Ela planeja efetuar 
outros dois depósitos na mesma conta até o final deste ano, conforme segue: R$ 2.000,00 em 
02/06/16 e R$ 3.000,00 em 02/09/16. Se o banco continuar pagando juros compostos à taxa de 
2,5% a.t. (ao trimestre), qual será o saldo em 02/12/16? 
a) R$ 6.150,00. 
b) R$ 6.253,14. 
c) R$ 6.450,00. 
d) R$ 6.461,34. 
e) R$ 6.500,00.  
 
5. Atualmente o Centro Universitário UNIVATES possui 11.723 alunos matriculados (Fonte: 
<www.univates.br/institucional/univates-em-numeros>. Acesso em: 14/abril/2016.) Dessas 
matrículas, 8.873 são em cursos de graduação e sequencial, 1.332 referem-se aos cursos 
técnicos, em torno de 4,4% do total estão alocadas em alguma pós-graduação (especialização, 
mestrado ou doutorado) e o restante integra o grupo de alunos da educação continuada. 
Considerando as informações supracitadas, qual dos gráficos a seguir melhor representa a 
distribuição de alunos? 

a)                                                                                                      b) 
                                                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                                                             d) 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    e) 

 

 

 

 



4 

 

6. A oscilação de preço do tomate no país é histórica. Já motivou estudos na área da 
economia, alterou hábitos alimentares nas famílias brasileiras e, dentre outros aspectos, foi 
tema de charges difundidas em diferentes meios de comunicação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborado para a prova.                                                          Fonte: www.novasdodia.com.br/pra-nao-dizer-que-nao-falei-das-tomates 
 

Com base nos dados do rótulo acima, qual o intervalo que melhor representa o preço do 
quilograma do tomate, que não está visível na etiqueta? (Observação: No contexto do 
problema, considere a palavra “peso” sinônimo de “massa”.)                                         

a) Menos de R$ 4,00. 
b) Entre R$ 4,00 e R$ 4,25. 
c) Entre R$ 4,26 e R$ 4,50. 
d) Entre R$ 4,51 e R$ 4,75. 
e) Mais de R$ 4,75. 
 

7) A frota de carros da Univates é composta por diferentes veículos. Um grupo de funcionários, 
totalizando cinco pessoas, para fins de trabalho, necessita realizar um deslocamento e faz a 
reserva de um automóvel institucional de cinco lugares. Se apenas um integrante do grupo 
dirige, de quantas maneiras diferentes os funcionários podem se acomodar no carro para a 
viagem? 
a) 6. 
b) 12. 
c) 24. 
d) 32. 
e) 36. 
 

8) Às vésperas da formatura, um grupo de estudantes da Univates decidiu confeccionar 
camisetas com o símbolo do curso e a palavra “formandos” em destaque. Contataram um 
fabricante que repassou o seguinte orçamento: 
  - Arte final mais serigrafia: R$ 75,00, independente do número de camisetas. 
  - Camiseta costurada, fio 30, de algodão: R$ 9,50 por camiseta. 
Quantas camisetas devem ser encomendadas com o fabricante para que o custo por camiseta 
seja de R$ 10,00? 
a) 9. 
b) 17. 
c) 65. 
d) 150. 
e) 170. 
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9) Sabe-se que, no ano passado, o Dia do Trabalhador, comemorado em 1o de maio, caiu em 
uma sexta-feira. Considere que, na manhã desse dia, Pedro tenha ganhado uma viagem para a 
praia num sorteio realizado pelo sindicato. Por questões de planejamento familiar, ele somente 
pôde realizar essa viagem 7.464 horas depois de ter sido sorteado. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que Pedro partiu em viagem, usufruindo do prêmio, exatamente 
na manhã de que data? 
a) 05/03/2016, sábado. 
b) 06/03/2016, sábado. 
c) 06/03/2016, domingo. 
d) 07/03/2016, segunda-feira. 
e) 07/03/2016, terça-feira. 
 

10) Casos de dengue no Brasil crescem 48% em 2016 – “O Brasil começou 2016 com um 
aumento do número de casos de dengue na comparação com 2015, ano que já tinha batido 
recordes da doença. Nas três primeiras semanas deste ano, foram registrados 73.872 casos no 
país, um crescimento de 48,2% em relação [...] ao mesmo período de 2015. [...] Nas três 
primeiras semanas, foram confirmados nove casos de dengue grave, 137 de dengue com sinais 
de alarme, e quatro óbitos. No mesmo período de 2015, tinham sido confirmados 80 casos de 
dengue grave, 542 de dengue com sinais de alarme, e 50 mortes.” (Fonte: 
<oglobo.globo.com/brasil/casos-de-dengue-no-brasil-crescem-48-em-2016-18655897>. Acesso 
em: 24/abril/2016.) 
 

Considerando os dados apresentados na notícia, é possível afirmar que: 
 
I. Nas três primeiras semanas de 2015, o registro referente aos casos de dengue no Brasil estava 
entre 49.800 e 49.950. 
II. Com relação à dengue no Brasil, nas primeiras três semanas de 2016, o número de casos graves 
diminuiu, se comparado ao mesmo período de 2015. 
III. Comparando os dados da dengue no Brasil referentes às três primeiras semanas dos dois anos 
supracitados, constata-se um aumento significativo no número de mortes em 2016. 
 

Pode-se afirmar que ESTÁ correto o contido em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) II e III, apenas. 



6 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Surraterapia 
 

Mário Corso   
Adaptado de ZH – 08 de abril de 2016 

 A palestra não era longe e a prefeitura mandou um motorista. Saímos cedo, para alguns 

______ noite ainda não acabara. Passávamos por um usuário de crack quando o motorista sugeriu 

que aquilo se curava com uma “camaçada de pau”.  

 Contei-lhe um caso que vivi de perto, no interior, nos idos dos 70. Um pai soube que seu filho 

usava drogas e não teve dúvida, aplicou-lhe uma sova. Mas o filho retornou aos mesmos amigos e 5 

aos mesmos hábitos. Veio a segunda dose. Tampouco surtiu efeito e não houve a chance de uma 

terceira porque o rapaz foi embora. Como a cidade era pequena, todos se inteiraram do drama. As 

informações sobre o seu paradeiro eram desencontradas e nada de ele voltar. Até onde sei, pois eu 

mudei de cidade, nunca mais se soube dele. Aquela família murchou de dar pena. 

   Na estrada, a conversa rendia. Relatei vários casos do passado, quando a internação forçada 10 

por drogas era legal, que se revelaram um desastre por criar um afastamento físico ou subjetivo da 

família. Tive pacientes que passaram por isso, e a experiência foi sentida como um castigo, uma surra 

simbólica. Enfim, se a droga pode trazer problemas, a maneira equivocada e apressada como 

abordamos o problema pode piorar o que já é ruim. E que, por outro lado, existem os que convivem 

com ________ drogas sem dramas, vão e voltam delas sem incomodar ninguém, nem afundar sua 15 

vida. 

 Como o motorista seguia aferrado ______ ideia da eficácia da surraterapia, lhe perguntei se 

ele tinha recebido dos pais essa modalidade terapêutica. Disse que sim. Fora pego mentindo e o pai 

lhe bateu, e que não o amava menos por isso. Assegurava que a lição lhe garantiu o caráter que tem. 

  Na minha opinião, respondi, talvez o que operou não fosse ______ surra, mas uma postura do 20 

pai lhe mostrando que o tinha em grande consideração e esperava dele um comportamento decente. 

Porém umas palavras duras poderiam ser igualmente efetivas. Acredito que um pai batendo revelava 

mais uma fraqueza das suas posições – e uma limitação da sua capacidade de argumentar – do que 

uma força moral. 

 Entendo a vontade desse motorista e de tantas pessoas de colocar um limite na marra aos 25 

usuários de crack. Há algo neles que nos desacomoda. As pessoas mais vulneráveis _________ 

drogas geralmente são sacos vazios. Perderam suas referências e a droga lhes drenou o resto de 

vitalidade. Estão desgarradas do que já lhes fez sentido um dia. Ao ver o que se tornaram, brota-nos 

uma necessidade de fazer algo, colocá-los nos eixos.  Como trazê-los de volta é que é a questão. 

 O que sei é que _______ encarnação de um pai violento os deixaria ainda mais longe do 30 

mundo que perderam. Aliás, eles estão levando uma surra da vida, deveriam apanhar mais?

1 
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11) Assinale a alternativa que preenche corretamente e na sequência as lacunas do texto:  

a) a – as – à – a – as – a  
b) a – as – à – a – às – a  
c) à – as – à – a – às – a  
d) à – às – à – a – às – à  
e) a – as – a – a – as – à 
 

12) Considere as seguintes afirmações: 

I – Se retirássemos o acento gráfico das palavras “dúvida” (linha 5), “até” (linha 8), “porém” (linha 22), 
“é” (linha 30), “aliás” (linha 31), teríamos o aparecimento de outras palavras da língua.  
II – As palavras “vulneráveis” (linha 26), “família” (linha 12) e “vários” (linha 10) são acentuadas 
graficamente pela mesma razão.  
III – A regra que justifica o acento gráfico em “simbólica” (linha 13), “terapêutica” (linha 18) e “hábitos” 
(linha 6) é a mesma.  
IV – O fragmento “por criar um afastamento físico ou subjetivo da família” (linhas 11 e 12) poderia ser 

reescrito, sem alteração do sentido, como “desde que criem um afastamento físico ou subjetivo da 

família”. 

 

Estão corretas as afirmações: 
a) somente I e II. 
b) somente I e III. 
c) somente I, II e III. 
d) somente II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 

13) Em relação ao emprego de pronomes no texto, considere as seguintes afirmações: 

I – O pronome “seu” (linha 8) retoma “rapaz” e o pronome “lhe” (linha 5) retoma filho. 

II – O pronome “que” (linha 11) retoma “internação forçada por drogas” e o pronome “que” (linha 12) 

retoma “pacientes”.   

III – O pronome “isso” (linha 12) retoma “a internação forçada por drogas ser um desastre por criar 

afastamento físico ou subjetivo da família” e o pronome “o” (linha 21) retoma “filho”.  

IV – O pronome “neles” (linha 26) retoma “usuários do crack” e o pronome “que” (linha 26) retoma 

“neles”. 

V – O pronome “sua” (linha 23) retoma “capacidade”. 

 

Estão corretas as afirmações: 
a) somente I, III e V. 
b) somente I, II e III. 
c) somente II e IV. 
d) somente I e III. 
e) somente I, II, III e IV. 
 

14) Considere as seguintes afirmações: 

I – O conector “como” nas linhas 7 e 17 possui o mesmo significado: expressa uma ideia de causa e 
poderia ser substituído, sem alteração do significado, por “já que”.  
II – O conector “como” nas linhas 12 e 13 possui o mesmo significado.  
III – O conector “porém” (linha 22) expressa uma ideia de oposição e poderia ser substituído sem 
alteração do sentido por “entretanto”.  
IV – A expressão “um pai” na linha 30 é mais abrangente que “um pai” na linha 4, que, por sua vez, é 
mais abrangente que “o pai” na linha 18.  
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Estão corretas as afirmações: 
a) somente I e III. 
b) somente I, II e IV. 
c) somente II e IV. 
d) somente I, III e IV. 
e) somente I, II, III e IV. 
 

15) Assinale a única alternativa INCORRETA, de acordo com o texto: 
a) A forma verbal “fora pego” (linha 18) pode ser substituída por “tinha sido pego”, sem alteração do 
sentido. 
b) A forma verbal “acabara” (linha 2) pode ser substituída por “havia acabado”, sem alteração do 
sentido. 
c) A forma verbal “seguia” (linha 17) e “perguntei” (linha 17) denotam ações do passado, mas com 
duração diferente. 
d) A forma verbal “pode” em “pode trazer” (linha 13) e em “pode piorar” (linha 14) tem o mesmo 
sentido: indica possibilidade. 
e) A forma verbal “tinha recebido” (18) pode ser substituída por “recebeu”, sem alteração do sentido. 

 

16) Entre parênteses escreva V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas, 
estejam elas explícitas ou implícitas no texto: 
I – (     ) Quando o autor afirma “Veio a segunda dose” (linha 6), ele se refere a uma nova surra dada 
pelo pai. 
II – (     ) O autor entende que uma surra indica que a pessoa não tem argumentos para defender sua 
ideia. 
III – (     ) Segundo o autor, usuários de drogas sentem-se distantes do mundo real. 
IV – (     ) A palavra “terapia” significa “cura, tratamento”. Assim, no texto, “surraterapia” assume um 
sentido positivo por representar a ideia de um tratamento. 
V – (     ) A expressão “e que” (linha 14) indica que o autor continua se dirigindo ao motorista.   
VI – (     ) O vocábulo “se”, nas linhas 7 e 9, possui a mesma função no texto: não deixar claro a quem 
se refere a ação do verbo e, assim, generalizar ou impessoalizar essa ação, estendendo-a a qualquer 
pessoa. 
 
A ordem correta de preenchimento, de cima para baixo, é: 
a) V – V – V – F – V – V 
b) F – V – V – V – V – F 
c) V – V – V – F – V – F 
d) F – V – V – F – F – F 
e) V – V – F – F – V – V 
  

17) Assinale a alternativa que apresenta as palavras mais adequadas para substituir as 
seguintes palavras no texto: “tampouco” (linha 6), “operou” (linha 20), “limitação” (linha 23), 
“aliás” (linha 31): 
a) Também não – funcionou – diminuição – a propósito 
b) Também não – executou – delimitação – do contrário 
c) E – produziu efeito – restrição – apesar disso 
d) Além disso – funcionou – contenção – ou seja 
e) Também não – produziu efeito – insuficiência – no entanto   

 

18) A opção que melhor sintetiza a tese defendida no texto é: 

a) Um pai violento ensina os filhos a ficarem livres das drogas. 

b) Um usuário de drogas já sofre muito devido à vida que leva e a surraterapia não é a maneira mais 

adequada para afastá-lo das drogas. 

c) É muito difícil saber como manter uma pessoa longe das drogas. 

d) Bater num jovem adepto das drogas revela falta de capacidade de argumentar. 

e) As drogas tiram a vitalidade dos dependentes. 
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19) Suponha que você trabalha em um dos centros (Ciências Humanas e Sociais, Ciências 
Biológicas e da Saúde, Gestão Organizacional ou Ciências Exatas e Tecnológicas) na Univates. 
Redija um e-mail claro, sucinto, objetivo, coeso e coerente, para ser enviado aos professores 
da Univates, com as seguintes informações:  
a) o quê? Palestra sobre prevenção em função da proliferação do Aedes Aegypti 
b) onde? Centro Cultural da Univates 
c) quando? Dia 15 de julho de 2016, às 14h 
d) justificativa: engajamento na campanha nacional contra a proliferação do Aedes Aegypti e 
necessidade de conhecimento para orientar alunos sobre maneiras de evitar essa proliferação 
considerando todos os seus riscos   
e) informações adicionais: a situação na região do Vale do Taquari está se tornando preocupante por 

haver diversos focos 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

15_________________________________________________________________________________________ 

 
 

20) Desenvolva o tópico frasal a seguir de forma clara, objetiva, coesa, coerente e adequada ao 

padrão formal da língua escrita.  O parágrafo deverá ter entre oito e 12 (doze) linhas. 

                  Várias são as razões que impelem o jovem ao consumo de drogas, sejam elas 

lícitas ou ilícitas. ___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

10_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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GABARITO DA PROVA DO CONCURSO  

PARA FUNCIONÁRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

UNIVATES 2016 

 

1 – C 

Matemática 

2 – E 

3 – E 

4 – B 

5 – E 

6 – C 

7 – C 

8 – D 

9 – D 

10 – D 

11 – B 

Português 

12 – C 

13 – D 

14 – D 

15 – E 

16 – C 

17 – A 

18 – B 

19 – Dissertativa 

20 – Dissertativa 

 


