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Observações

1.  CADERNO  DE  PROVAS: Este  caderno  contém  a  prova  do  10º  Concurso  Público  –  AGENTE 
UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO GRÁFICO, que é constituída três matérias (apresentadas na 
seguinte ordem, Português, Matemática e Conhecimentos Específicos). Cada matéria possui, respectivamente, 10, 10  
e 20 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 40 questões que deve conter.

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

__________________________ ______________________________

NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA
Gaeco investiga suposta fraude no reajuste 

do IPTU de Cascavel
Texto inserido indevidamente no Regimento da Câmara Municipal permitiu o aumento do imposto, que 

agora pode ser anulado.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) está investigando a falsificação de  

um inciso do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cascavel, no Oeste do Paraná, que teria sido usada  
para acelerar a aprovação de diversas leis. Entre elas, a que revisou as plantas de imóveis e elevou os valores do  
IPTU município, em 26 de dezembro do ano passado. A lei,  assim como outras aprovadas pela Casa, pode ser  
anulada. 

O inciso 11.º  foi incluído indevidamente no artigo 120 do Regimento Interno e autoriza a dispensa de 
intervalo entre sessões mediante requerimento verbal dos vereadores. O texto não consta da lei original, nem foi  
incluído na revisão do Regimento que aconteceu na Legislatura passada e que está publicado no Diário Oficial do 
dia 11 de maio de 2012. O Regimento válido possui, no Artigo 120, dez incisos. Porém, uma série de cópias do  
documento em formato de livro foi impressa pela Câmara em uma gráfica local trazendo o 11.º inciso. 

Ontem os três servidores da Câmara responsáveis pela revisão técnica e gramatical do Regimento foram 
afastados dos cargos. Computadores e arquivos eletrônicos dos servidores foram apreendidos pela Mesa Diretora. A 
direção da Casa também informou que será instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar o caso. O 
presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Pacheco (PPL), classificou a denúncia como “extremamente grave”.  
Vereadores já se articulam para criar uma CPI para investigar o caso. 

Mário  Galavotti,  diretor  técnico  do  Legislativo  e  que  era  responsável  pela  elaboração  e  revisão  do 
Regimento, procurou o Gaeco voluntariamente no fim da manhã de ontem para prestar depoimento. Outras duas  
servidoras e um representante da gráfica que imprimiu o Regimento Interno também foram ouvidos pelo Gaeco. 

Galavotti disse à TV Educativa local que não houve fraude, mas um equívoco quando a lei foi revisada. Ele 
assumiu ter deixado, por descuido, o inciso inexistente no Regimento que foi impresso. Ele informou ainda que  
alertou a antiga direção da Casa, mas nada foi feito.

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=1343393&tit=Gaeco-investiga-suposta-
fraude-no-reajuste-do-IPTU-de-Cascavel, acessado em 09/03/13.

1. No texto, a palavra Casa foi escrita várias vezes com letra maiúscula, qual a justificativa para esse uso?

A. Trata-se de um substantivo próprio.

B. Refere-se à Câmara de vereadores.

C. Trata-se de um erro ortográfico.

D. O autor não conhece as regras gramaticais.

E. O autor quis dar ênfase à palavra 

2.  Com que sentido a conjunção porém (3º parágrafo) foi empregada no texto?

A. Adição.

B.  Conclusão

C.  Adversidade.

D.  Explicação.

E.  Alternância.

3. A expressão "extremamente grave", está entre aspas. Este recurso é utilizado para

A. indicar uso de discurso indireto livre.

B. indicar uso do discurso direto.

C. indicar uso de gíria.

D. a expressão foi usada para destacar o sentido conotativo.

E. a expressão foi usada para destacar o sentido denotativo.



4. A frase Ele assumiu ter deixado, por descuido, o inciso inexistente no Regimento que foi impresso.  A expressão 
destacada indica

A. uso incorreto das vírgulas.

B. uso de ironia.

C. que o autor quer chamar a atenção do leitor.

D. destaque da a ação do sujeito.

E. um adjunto adnominal de modo.

5. O pronome Ele, no último parágrafo, refere-se a

A. Gaeco.

B. Mário Galavotti.

C. Márcio Pacheco.

D. Regimento Interno.

E. Vereador da Câmara

6. De acordo com o texto

I. A Lei aprovada em 26 de dezembro de 2012, pela Câmara de Vereadores foi alterada indevidamente para 
beneficiar seus usuários.
II. A Lei autoriza a dispensa de intervalo entre seções mediante requerimento verbal dos vereadores.
III.  Mario Galavotti, o presidente da Câmara de Vereadores, classificou a denúncia de corrupção como 
sendo grave para a população de Cascavel.
IV. Galavotti admitiu seu erro para a TV Educativa.
V. O Gaeco investiga denúncia de corrupção na prefeitura do município de Cascavel.

sobre as assertivas acimas, pode-se afirmar que

A. as alternativas I e III estão corretas

B. as alternativas I e II estão corretas.

C. as alternativas II e IV estão corretas.

D. apenas a IV está correta.

E. as alternativas I e V estão corretas.



Disponível em: http://fatimalp.blogspot.com.br/2012/03/charges-no-vestibular.html - acessado em 02/03/13

7. Na charge acima, a ambiguidade é usada como recurso para provocar o humor. Quais os sentidos possíveis de 
interpretação?

A. O professor refere-se ao novo acordo ortográfico, e o aluno interpreta o contexto da educação no país.

B. O professor refere-se ao contexto da educação no país, e o aluno refere-se ao mau uso do dinheiro público  
investido na educação.

C. O professor refere-se ao uso da gramática, e o aluno também, porém com pontos de vista diferentes.

D. O professor refere-se ao mau uso do dinheiro público aplicado na educação e o aluno interpreta, apenas, a  
nova forma ortográfica de escrita.

E. O professor refere-se ao descaso com o uso da língua portuguesa oficial  e o aluno refere-se ao contexto 
político.

http://1.bp.blogspot.com/-S1yHxLn3e3g/T20Nxw-BdqI/AAAAAAAAB40/fBFhVKmAV54/s1600/CHARGES+IMAGEM.jpg


nov./2010.
8. A tirinha acima mostra uma situação de preservação da natureza. A locutora fala com a planta, que nesta situação  
assume o papel de interlocutora.  Quais as marcas linguísticas nos mostram essa personificação? Assinale a resposta  
correta.

A. “bem pequena”,  “crescer linda e formosa”, “ como uma cadeira”.

B. “Mas Deus”, “ não deixe ninguém”, “ é uma árvore”.

C. “você é”, “te fará”, “te convencer”, “você ficará”.

D. “bem pequena”, “te convencer”, “você ficará”.

E. “te convencer” , “ não deixe ninguém”, “Mas Deus”.

Em memória de Eliza

É um tapa na cara das mulheres a punição de mentirinha imposta ao goleiro Bruno. Antes capitão adorado 
do  Flamengo,  hoje  Bruno é  mais  um ídolo  dos  assassinos  covardes  e  cínicos.  A condenação esperada  para  o 
homicídio, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio era de 28 a 30 anos de prisão. A sentença final, de 22 anos 
e três meses, seria condizente com o crime hediondo se fosse toda cumprida. Mas a lei brasileira – ah, a lei...-pode 
deixar Bruno livre, leve e solto para churrascos e peladas daqui a menos de três anos. Quem sabe um contrato com 
um clube?

A confissão tardia reduziu a pena. O trabalho e o bom comportamento na cela livrarão Bruno do cárcere  
com pouco  mais  de  30  anos  de  idade.  Ele,  que  deu  festão  no  dia  seguinte  ao  homicídio,  posou  de  triste  e 
acabrunhado para o país no julgamento desta semana. Durante anos, repetiu que não havia crime: “Torço para que  
ela possa aparecer viva”. Agora, orientado pela defesa, confirmou que sabia de tudo: “Eu sabia e imaginava”. Bruno  
imaginava” que a ex-amante e mãe de seu filho Bruninho, seria sequestrada, enforcada, esquartejada e jogada aos  
cães?

A sentença foi proferida na madrugada do Dia Internacional da Mulher. Não sou fã de datas especiais para 
“minorias” – ainda mais porque somos maioria. Mas admito que o 8 de março seja um bom pretexto para examinar 
estatísticas globais de emprego, salário, jornada dupla e violência contra a mulher, como agressões, espancamentos, 
estupros e assassinatos. (...)”

Ruth de Aquino é colunista de Época raquino@edglobo.com.br 
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com//Mente-aberta/ruth-de-aquino/noticia/2013/03/em-memoria-de-eliza.html - 

acessado em 09/03/13.

9. A tese defendida no texto acima é

A. a sentença foi proferida ao goleiro Bruno no Dia Internacional da Mulher.

B. a redução da pena do goleiro Bruno devido a sua confissão tardia.

C. o ato de Bruno ter posado de triste e acabrunhado para o país.

D. Bruno tornou-se um ídolo para os assassinos.

E. no Dia Internacional  da Mulher, a autora aproveita o episódio do goleiro Bruno para enfatizar a falta de  
respeito para com as mulheres.

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/eliza-samudio/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/caso-bruno/


10. É um tapa na cara das mulheres a punição de mentirinha imposta ao goleiro Bruno (1º parágrafo). Qual efeito 
de sentido o diminutivo produz no texto?

A. Ironia.

B. Exaltação.

C. Docilidade.

D. Acusação.

E. Carinho.

MATEMÁTICA
11. É correto afirmar que

A. o número 1,8888... é um número real não racional, ou seja, um número irracional.

B. se a soma de 3 números consecutivos for 339, então o número é igual a 113.

C. 5. = x então (-x) -  x- 9 =  x)- (3 -x -  Se

D. .
3
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12.  A quarta  parte (¼) da população total  de uma cidade corresponde a 75.000 habitantes.  Dois terços  (⅔) da  
população total desta cidade correspondem a 

A. 70.000 habitantes.

B. 80.000 habitantes.

C. 100.000 habitantes.

D. 200.000 habitantes.

E. 300.000 habitantes.

13. Um recipiente contém uma mistura de leite natural e leite de soja, totalizando, inicialmente, 200 litros. Deste  
total, 25% são de leite natural. A quantidade de leite de soja que deve ser acrescentada a esta mistura para que ela  
venha a conter 20% de leite natural total no seu é de 

A. 30 litros.

B. 40 litros.

C. 50 litros.

D. 60 litros.

E. 63 litros.

14. Mário pagou R$ 323,40 à vista por uma estante de livros com desconto. O preço anunciado para o pagamento  
parcelado era de R$ 440,00. Assim, ele obteve um desconto de

A. 37,5%.

B. 26,5 %.

C. 7,3 %.

D. 13,7%.

E. 23,7%.

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/caso-bruno/
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15. Um comerciante vende uma geladeira, cujo preço à vista é de R$ 900,00, em 3 prestações mensais iguais e  
consecutivas. Sabendo que a primeira prestação é paga em um mês após a compra e que o juro composto é de 3% ao  
mês, o valor de cada prestação, desprezando os centavos, é de 

A. R$ 218,00. 

B. R$ 290,00.

C. R$ 318,00.  

D. R$ 310,00.

E. R$ 312,00.

16. Considere a seguinte figura plana:

As medidas do perímetro e da área da figura acima são, respectivamente,

A. cm². 45 cm; 22 + 34

B. 38 cm; 45 cm².

C. 19 cm; 24 cm².

D. cm². 34,5 cm;  23+ 26

E. cm². 36  cm; 32+ 34



17. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às informações da tabela seguinte, que apresenta a Prevalência 
de déficit de peso, excesso de peso e obesidade na população com 20 ou mais anos de idade, por sexo, segundo  
classes de rendimento monetário mensal familiar per capita – Brasil – período 2002-2003.

A. As taxas entre 20% e 26% de excesso de peso são encontradas na população masculina vivendo em famílias 
com rendimento mensal de até meio salário-mínimo per capita.

B.
Tanto o excesso de peso quanto a obesidade crescem com os rendimentos na população feminina, sendo  
35,7% das mulheres nas classes de rendimentos superiores a cinco salários mínimos apresentam excesso de 
peso.

C. Entre os homens, há crescimento dos percentuais de obesidade até os rendimentos per capita de dois salários  
mínimos, caindo a partir daí.

D. O excesso  de  peso  e  a  obesidade  são  maiores  entre  as  mulheres  que  vivem em famílias  de  classe  de  
rendimentos com mais de 2 salários mínimos per capita.

E.
Supondo o tamanho da população de homens igual ao tamanho da população de mulheres, o percentual de  
mulheres com déficit de peso, na classe de rendimentos com mais de 1 a 2 salários mínimos, é 54% maior do  
que a dos homens.

18. Luís combinou de se encontrar com Lara, e os dois saíram simultaneamente de suas casas, ambos seguindo o 

caminho mais curto entre suas casas. Se Luís andou  
2
5   do caminho e Lara 42 metros até o encontro. A menor 

distância entre suas casas é de 

A. 68 metros.

B. 70 metros.

C. 72 metros.

D. 80 metros.

E. 82 metros.

Classes de 
rendimento 

monetário familiar
mensal per capita Déficit 

de peso
Excesso 
de peso

Obesidade
Déficit 
de peso

Excesso 
de peso

Obesidade

Até 1/4 4,5 21,3 2,7 8,5 32,1 8,8
Mais de 1/4 a 1/2 4,1 26,2 4,1 6,4 39,6 12,7
Mais de 1/2 a 1 3,6 35,3 7,6 5,6 41,2 13
Mais de 1 a 2 3 40,7 8,8 5,4 42,4 14,4
Mais de 2 a 5 1,8 48,6 11 4,6 40,9 13,7
Mais de 5 1,3 56,2 13,5 3,3 35,7 11,7
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas , Pesquisa de Orçamentos Familiares  2002-2003.

Masculino

Prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade 
na população com 20 ou mais anos de idade, por sexo (%)

Feminino



19.  Duas  chácaras possuem uma área total de 1.800 m2. Em uma delas produz-se grãos na proporção de dois terços 

( 
2
3  ) de sacas por m2 e na outra chácara a produção é de meia ( 

1
2  )  saca por m2. Em um determinado ano, a produção 

total foi de 1.100 sacas. O tamanho de cada chácara é

A. 1.200 m2 e 600 m2.

B. 900 m2 e 900 m2.

C. 1.000 m2 e 800 m2.

D. 600 m2 e 550 m2.

E. 1.300 m2 e 500 m2.

20. Um grupo de amigos resolveu presentear um professor que eles tem em comum. O presente escolhido custa R$  
60,00. Comprado o presente, um dos amigos disse que não poderia colaborar com o rateio, gerando um acréscimo de 
R$ 2,00 para cada amigo. Uma equação que expressa esta situação, sendo x o número inicial de amigos integrantes  
do grupo, é dada por

A. + 60. = 2)(x +
60
x

B. 1.-
60

2+x

C. 62. = 1-
60

2+x

D. 60. = 1)-2)(x+
x
60

(

E. 60. = 2)+1)(x-
x
60

(

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO GRÁFICO
21. Entende-se por DBO
A. a  quantidade  de  oxigênio  necessária  para  que,  por  atividade  biológica,  seja  decomposta  uma  dada 

quantidade de matéria  orgânica;  um dos principais  parâmetros  para  se  avaliar  a carga orgânica de um 
efluente líquido.

B. o modelo de desenvolvimento que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das  
gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades.

C. um problema apresentado na impressão.
D. o que determina qual é o melhor papel para cada tipo de trabalho.
E. a sigla utilizada para uma separação de cores.



22. A condição fundamental para o sucesso de uma empresa gráfica é a utilização de matéria prima de qualidade.  
Papéis com diferentes características e gramaturas. Um tipo de papel usado com bastante cola, superfície livre de 
felpas e penugem preparado para resistir o melhor possível a ação da umidade; e sua aplicação é na impressão para  
miolos, livros infantis, infanto-juvenis, médicos, revistas em geral, folhetos e todo serviço de policromia. Estamos  
falando do tipo:
A. couchê.
B. flor post.
C. offset.
D. opaline.
E. super bond.

23.  Segundo Guia Técnico Ambiental da Indústria Gráfica – Série P+L, o processo produtivo gráfico pode ser  
dividido em três etapas: pré-impressão, impressão e pós-impressão. Entendido estas fases, indique qual alternativa  
corresponde a pré-impressão.
A. Transferência da imagem, contida na fôrma/fotolito, para um substrato.
B. Revestimento,estampagem e dobradura.
C. Conversão:laminação,corte e vinco, picotagem.
D. Sequência de operações que permitem a passagem da arte a ser impressa do seu original para o portador de 

imagem.
E. Etiquetagem, deslocamento e armazenagem.

24. É correto afirmar que na serigrafia
A. a fôrma de impressão é montada a partir de tipos e caixas metálicas já existentes e reutilizáveis.
B. sistema de impressão direta que utiliza como fôrma uma tela de tecido, plástico ou metal, permeável à tinta 

nas áreas de grafismo e impermeabilizada nas áreas de contragrafismo.
C. sistema de impressão direta que utiliza fôrmas flexíveis, feitas de borracha ou polímero, com as áreas de 

grafismo em alto-relevo.
D.  sistema de impressão indireto, onde a fôrma/fotolito é uma chapa metálica gravada com uma imagem.
E. neste sistema a imagem é gravada em baixo-relevo em um cilindro metálico e a transferência se dá através  

da pressão entre os cilindros e o substrato.

25. As normas técnicas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – entre várias  
funções pode também estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, tipos, usos, fixar classificações.  
Considerando isto, qual o objetivo da NBRNM-ISO12636?
A. Tecnologia gráfica – blanquetas para impressão em offset. 
B. Tecnologia gráfica – controle de processo – preparação de chapas offset.
C. Tintas gráficas e imagens impressas – Avaliação da resistência à luz.
D. Plastificantes líquidos – cromatografia em fase gasosa.
E. impressões serigráficas – método de avaliação.

26. O que é Blanqueta?
A. Substâncias que possuem afinidades pela água.
B. Tipo de material plástico sensível à luz, usado para produzir fôrmas através de processos fotomecânicos.
C. Rejeito gerado no processo produtivo, que contém produtos orgânicos e/ou inorgânicos.
D. Resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais.
E. Cilindro intermediário, em geral de borracha, que, no sistema de impressão offset,  recebe a imagem da 

fôrma e a transfere ao substrato.

27.  Papel offset “top” de categoria, com alta lisura, brancura e opacidade. Produzindo através de processo “soft  
calender on-machine”, oferece a melhor qualidade de impressão e definições de imagens. Estamos falando do
A. polen bold.
B. couchê textura panamá.
C. offset telado.
D. alta print.
E. vergê



28. Assinale a alternativa correta. No processo de impressão offset quanto de relevante é o controle da quantidade 
de tintas sobre o papel para
A. diminuir o consumo de tinta.
B. equilibrar a quantidade de tinta no tinteiro.
C. evitar repinte na impressão e problemas de decalque.
D. agilidade na impressão.
E. evitar menor contaminação da unidade de impressão.

29.  Indique a alternativa correta. Em relação às cores, como é conhecido o sistema empregado por imprensas,  
impressoras e fotocopiadoras para reproduzir a maioria das cores do espectro visível conhecido como quadricromia.  
É o sistema subtrativo de cores.
A. RGB.
B. CMYK.
C. ICC.
D. UCA.
E. XYZ.

30. Assinale a alternativa que define corretamente guardas.
A. Folhas  de  papel  que  são  colocadas  no  começo  e  no  final  dos  miolos  dos  livros  e  que  auxiliam na 

encadernação dos volumes, por serem coladas as capas e aos miolos, fixando-os.
B. Folhas de papel que servem como marcadores de páginas em volumes grossos.
C. São folhas de papel finas para dar sustentação na impressão dos miolos.
D. Aplicação de capa a um conjunto de páginas, normalmente chamado de miolo.
E. São capas duras que protegem os livros de sua deterioração por bactérias. 

31. Atualmente, existe uma infinidade de papéis disponíveis no mercado gráfico. Podendo ser diferenciados por 
uma série  de características  específicas  que também serão determinantes  no uso que terão.  Um destes  papéis  
disponíveis tem a capacidade de parecer mais branco, determinada pela reflexão da luz. Assim como os papéis  
muito brilhantes, seu uso não é indicado para livros ou outros produtos em que é necessária a fixação da vista por 
mais tempo. Indique qual das alternativas o nome deste papel com essa configuração.
A. Brilho.
B. PH superficial.
C. Imprimibilidade.
D. Opacidade.
E. Alvura.

32. Qual alternativa está de acordo com a impressão sem tinta em uso na Indústria Gráfica?
A. Sem fôrma/fotolito: Transferência Térmica (elcográfica, cera, sublimação tinta).
B. Com fôrma/fotolito: Relevográfica (flexográfica, tipográfica, letterset).
C. Fotoquímica – Haletos de heliográfica.
D. Com fôrma/fotolito: Permeográfica (serigráfica, por estênceis).
E. Sem fôrma/fotolito: Eletrostática (eletrofotográfica, eletrográfica, deposição íons, magnetográfica).

33. Em Rotogravura NÃO é correto afirmar que
A. é utilizada para impressão de grandes tiragens, em alta velocidade.
B. o substrato entra em contato com a fôrma/fotolito de impressão.
C. a imagem é gravada em baixo-relevo em um cilindro metálico.
D. os resíduos sólidos gerados no processo não diferem muito daqueles do processo offset.
E. as operações de preparação do cilindro para gravação não geram efluentes líquidos e resíduos sólidos de  

tratamento de superfícies metálicas.

34. A preocupação de acidentes com substâncias inflamáveis são destacadas pela ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre Gráfica que denominada: “Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – parte  
5:Operações”. A norma em questão é
A. NBR15387.
B. NBR17505-5.
C. NBRISO2837.
D. NBR15061.
E. NBR11601.



35. Assinale a alternativa em que a afirmativa está INCORRETA.
A. Fotolito: é o momento em que a arte será “fotografada” e preparada para ser gerada uma “chapa” ou arquivo  

eletrônico.
B. ETE: Estação de Tratamento de Efluentes.
C. Clichê: é uma placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, para impressão 

de imagens e textos por meio de prensa tipográfica.
D. Hidrófilas: substâncias que possuem afinidade pela água.
E. Contragrafismo: área de uma fôrma de impressão que será impressa.

36. A autonomia didático-científica da Unioeste, conforme definido no Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº  
1378/1999, Art.5º, compreende algumas competências. Leia atentamente os itens abaixo e indique qual alternativa 
corresponde a uma das competências didático-científica da Unioeste. 

A. Contratar docentes efetivos por meio de contrato por prazo determinado independente de concurso público.

B. Estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão.

C. Exonerar servidores sem abertura de processos administrativos.

D. Abrir cursos novos de graduação sem autorização governamental.

E. Apreciar e aprovar o Regimento Geral e Regulamentos.

37. Assinale a única alternativa correta com relação ao Art.65 do Estatuto da Unioeste que define as atividades do 
pessoal técnico-administrativo. 

A. I- as relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio técnico, administrativo e operacional 
necessárias ao cumprimento dos objetivos da UNIOESTE; II- as inerentes ao exercício de direção, chefia,  
coordenação, assessoramento, assistência e execução, bem como as relativas a apoio e desenvolvimento de 
quaisquer atividades que objetivem proporcionar condições essenciais ao desenvolvimento do ensino,  da 
pesquisa e da extensão.

B. I- ministrar disciplinas junto aos cursos de graduação de acordo com a formação do Agente Universitário; II-  
realizar atividades de pesquisa, orientação de TCC e consequente publicação anual de artigos em periódicos.

C. I-  aprovar  proposta  orçamentária  anual  do  setor  de lotação  e  da  Unidade de lotação;  II-  dar  posse aos 
docentes aprovados em concurso público.

D. I-  as inerentes ao ensino,  a pesquisa e à extensão que,  de forma indissociável  visem a aprendizagem,  a  
produção e socialização do conhecimento; II- as relacionadas com a esporádica manutenção e adequação do  
apoio técnico, administrativo e estratégico necessárias ao cumprimento dos objetivos da UNIOESTE.

E. I- candidatar-se ao cargo de Diretor de Centro; II- candidatar-se ao cargo de Coordenador de Colegiado de  
Curso. 

38. Indique, dentre as alternativas a seguir, quais são os órgãos deliberativos da administração superior da Unioeste. 

A. Reitor e Vice-Reitor.

B. Diretor de Centro e Pró-Reitor de Planejamento.

C. Coordenador de Curso e Colegiado de Curso.

D. Diretor Geral de campus e Conselho de Campus.

E. Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

39. Indique, dentre as alternativas a seguir, qual é o órgão deliberativo da Administração intermediária da Unioeste. 

A. Coordenador de Curso.

B. Diretor de Centro.

C. Diretor de Campus.

D. Conselho de Campus.

E. Conselho Universitário.



40.  De acordo com o Art.  44,  do Estatuto da Unioeste,  assinale a alternativa correta no que se constitui  como 
objetivo dos cursos de graduação.

A. Obter qualificação universitária específica e à preparação para o exercício profissional.

B. Preparar docentes pesquisadores aptos à produção de novos conhecimentos e tecnologias.

C. Supervisionar a execução do regime acadêmico especialmente no que se refere às atividades docentes e  
discentes.

D. Propor  diretrizes  para  o  aperfeiçoamento  do  pessoal  docente  e  técnico  administrativo  em sua  área  de  
competência.

E. Incentivar a prestação de serviço à comunidade, vinculadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão.


