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ATENÇÃO!
Este caderno de Prova de Conhecimentos Gerais contém:








Redação – 01 questão;
Língua Portuguesa – 10 questões;
Matemática – 05 questões;
Biologia – 05 questões;
Geografia – 05 questões;
História – 05 questões;
Folha Definitiva de Redação (encartada).

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e entregar ao fiscal
de mesa:

 o CARTÃO-RESPOSTA preenchido e assinado;
 a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE: Será atribuída nota zero, na prova correspondente, ao candidato que não entregar seu
CARTÃO-RESPOSTA ou sua FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.
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LEIA COM ATENÇÃO!
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. A prova, com duração de 4 horas, contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha e uma questão de redação.
2. O caderno de prova deverá ser examinado completamente e verificado quanto a falhas ou imperfeições gráficas que
causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
3. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e o
número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
4. O cartão-resposta não deverá ser amassado nem dobrado para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica.
5. Após receber o cartão-resposta, o candidato deverá ler as instruções nele contidas e assiná-lo 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas no cartão-resposta, pintando-se completamente, com caneta transparente de tinta
azul ou preta, o interior do círculo correspondente à letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro
material para marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma
alternativa assinalada por questão ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica,
uma vez que a correção da prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos do cartão-resposta da Prova de Conhecimentos Gerais será da inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
8. O candidato que não assinar o cartão-resposta será eliminado do Certame.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de
seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página
da CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 30 de julho de 2013.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Certame.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio quer seja
digital quer analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
gravador, etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta
(excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta) e outros objetos similares;
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo,
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados
debaixo de sua carteira.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova, o
cartão-resposta e o corretivo para uso exclusivo na redação, se for o caso.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a
aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a Folha Definitiva de Redação, o cartão-resposta e o caderno
de prova; assinar a lista de presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não
faça a entrega do cartão-resposta ou da Folha Definitiva de Redação.
16. Os recursos relativos à Prova de Conhecimentos Gerais deverão ser interpostos de acordo com as instruções
disponibilizadas no endereço eletrônico www.uece.br/cev.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA REDAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

A Redação deverá ser feita na folha própria, denominada Folha Definitiva de Redação, que é distribuída aos
candidatos, encartada no Caderno de Provas, devendo ser retirada para a execução da redação.
Na Folha Definitiva de Redação, o candidato deverá escrever nos locais apropriados: seu número de inscrição, seu
nome e sua assinatura (igual à da identidade).
O caderno de provas contém uma folha para rascunho (semelhante à Folha Definitiva de Redação) que poderá ser
utilizada para treino, contudo não poderá ser destacada nem entregue em substituição à Folha Definitiva de Redação.
A folha para rascunho não será objeto de correção.
A Redação deverá ser escrita a caneta, de tinta de cor preta ou azul.
Por medida de segurança, não serão aceitas redações escritas a lápis.
É permitido ao candidato fazer sua redação em letra de forma.
A Folha Definitiva de Redação não será substituída em nenhuma hipótese. Portanto, o candidato deverá fazer sua
redação atentamente, evitando erros e excesso de rasuras.
Em caso de erro quando da escrita da redação, o candidato poderá usar corretivo, desde que:
a. tenha consigo seu próprio corretivo;
b. a colocação do corretivo não interfira na leitura nem na compreensão, por parte da banca corretora, do texto
redigido;
c. os erros corrigidos não se encontrem em muitas linhas, seguidas ou não.
O candidato que não possuir corretivo não poderá pedi-lo emprestado ao fiscal nem a outros candidatos.
O Fiscal ou o Coordenador não emprestarão corretivo ao candidato, qualquer que seja o pretexto.
O candidato não deverá apor assinatura nem qualquer outro tipo de identificação no espaço destinado para a escrita
da redação, mesmo que o texto produzido seja do gênero carta.
É importante que a redação atenha-se às instruções da prova, esteja de acordo com o gênero textual solicitado, e
respeite a delimitação do número mínimo de 20 (vinte) e do máximo de 25 (vinte e cinco) linhas escritas.
As colunas contidas na margem direita da Folha Definitiva de Redação, bem como o espaço destinado à colocação do
número de linhas não escritas, localizado no rodapé da Folha Definitiva de Redação, não devem ser preenchidos;
estes espaços são reservados à banca corretora.
O número máximo de pontos da prova de redação é 5,0 (cinco).
Será atribuída nota zero, nesta prova, ao candidato que não entregar sua Folha Definitiva de Redação.

QUESTÃO DE REDAÇÃO DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado(a) candidato(a),
Esta redação, além de ter caráter avaliativo, constitui uma oportunidade de você expressar suas ideias
e sentimentos, atuando como sujeito do discurso.
No início das manifestações populares ocorridas recentemente no Brasil, uma das manchetes
publicadas nos jornais foi: “O gigante acordou”. Tomando por base essa ideia e o texto da prova de Língua
Portuguesa, Manifestações no Brasil: quais as razões?, escreva uma carta para a redação de um
jornal, dizendo o que você acha dessas manifestações populares, avaliando a atitude dos brasileiros
manifestantes.
Para tanto, diga o que as manifestações defendem, se você participou ou participaria de alguma, o
que acha das pessoas que tentam deturpar o movimento e que soluções você aponta para que as
manifestações tenham êxito em suas reivindicações.
A carta deverá ter o mínimo de 20 e o máximo de 25 linhas. Você não deve assinar a carta nem se
identificar no espaço destinado à escrita da redação.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
Se desejar, utilize esta página para o rascunho de sua redação. Não se esqueça de
transcrever o seu trabalho para a folha específica da Questão de Redação.

Esta página não será objeto de correção.

NÃO ESCREVA
NAS COLUNAS
T e F

T

F

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOTAL
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LÍNGUA PORTUGUESA

1.

O autor apresenta a resposta para a pergunta
do título “Manifestações no Brasil: quais as razões?”
A)

logo no primeiro parágrafo.

B)

no segundo e no terceiro parágrafos.

C)

no terceiro e no quarto parágrafos.

O início das manifestações populares no Brasil,
desde o meio de junho, deixou perplexas as
autoridades da União, estados e municípios. De um
protesto contra o aumento da passagem dos
ônibus, a população incorporou temas pouco
discutidos. Em que cenário surgiram os
questionamentos por parte da população?

D)

somente no quarto parágrafo.

2.

O objetivo do autor do texto é

A)

informar sobre um fato atual, uma vez que se
trata de uma notícia.

O cenário econômico internacional revela que
nossos problemas internos não são causados por
fatores vindos de fora; o cenário interno revela
aumento da inflação, baixo crescimento da
economia sem perspectivas de melhora no curto e
médio prazo, perda de poder aquisitivo face a
reajustes automáticos de serviços públicos
privatizados (pedágio, transporte coletivo,
telecomunicações, energia) e serviços prestados ao
povo sem o padrão Fifa; para a Copa de 2014,
houve gastos questionáveis para construir estádios
particulares sem a transparência adequada e
necessária. A Fifa, uma entidade privada
internacional, impõe (e o governo aceita)
exigências que ignoram nossa soberania.

B)

expor seu posicionamento diante de um tema
atual, já que se trata de um artigo de opinião.

C)

divertir o leitor comentando assuntos atuais,
posto que se trata de uma crítica.

D)

persuadir o leitor, uma vez que se trata de uma
propaganda política.

TEXTO

Manifestações no Brasil: quais as razões?
MOISÉS FARAH JR.

Além disso, há uma sensação de que os
condenados pelo mensalão não irão ficar atrás das
grades. Aumenta a corrupção porque a impunidade
assegura meios de os políticos corruptos escaparem
da prisão. A PEC 37, já derrubada, defendia que o
Ministério Público não tivesse mais o poder
investigativo (contra corrupção, desvio de recursos,
obras superfaturadas etc.), e pergunta-se: quem se
beneficiaria com a exclusão do MP das
investigações?
O Brasil precisa mudar, e muito. E que comece pelo
poder político, que é a reforma mais urgente de que
a nação precisa. A reforma política de verdade deve
contemplar fidelidade partidária, voto distrital,
mandato do partido e não do político, fim da
reeleição para todos os níveis, vereador como
trabalho voluntário e não remunerado, cargos
comissionados representando no máximo 2% do
total de servidores, e fim do aparelhamento do
Estado com indicações políticas. O que é necessário
para mudar o país de agora e do futuro não são
medidas pontuais para baixar o preço da passagem,
mas medidas profundas, estruturais, de curto,
médio e longo prazo.
Moisés Farah Jr., economista, é professor do mestrado
profissional de Planejamento e Governança Pública da
UTFPR.

3.

O pronome nossos, na segunda linha do
segundo parágrafo, indica que os problemas
pertencem a(o)
A)

autor do texto.

B)

povo brasileiro.

C)

povos de várias nações.

D)

brasileiro e a povos de outras nacionalidades.

4.

Em: “... perda de poder aquisitivo face a
reajustes automáticos de serviços públicos
privatizados” (2º parágrafo), a expressão grifada
introduz uma
A)

causa.

B)

finalidade.

C)

oposição.

D)

condição.

5.

Em: “... serviços prestados ao povo sem o
padrão Fifa” (2º parágrafo), a expressão destacada
quer dizer que os serviços prestados
A)

eram satisfatórios.

B)

deixavam a desejar.

C)

correspondiam às exigências da Fifa.

D)

tinham qualidade superior à exigida pela Fifa.

Gazeta do Povo, 29/06/2013. (Texto Adaptado.)
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6.

A expressão “Além disso”, empregada no início
do terceiro parágrafo, sinaliza
A)

acréscimo de mais argumentos.

B)

oposição às ideias já apresentadas.

C)

consequência de ideias anteriores.

D)

causa de argumentos apresentados no parágrafo
anterior.

10.

Em: “A PEC 37, já derrubada, defendia que o
Ministério Público não tivesse mais o poder
investigativo.” (3º parágrafo), a forma verbal
destacada indica
A)

certeza.

B)

desejo.

C)

ordem.

D)

possibilidade.

7.

De acordo com o texto, os problemas internos
do Brasil são causados por
A)

manifestações populares.

B)

fatores vindos do cenário econômico
internacional.

C)

fatores do cenário interno que revelam, entre
outros, aumento da inflação e perda de poder
aquisitivo.

D)

exigências impostas pela Fifa, uma entidade
privada internacional, e pelo fato de o governo
brasileiro aceitá-las.

8.

Assinale a opção que apresenta opinião do
autor.
A)

“O início das manifestações populares no Brasil
deixou perplexas as autoridades da União,
estados e municípios.” (1º parágrafo)

B)

“De um protesto contra o aumento da passagem
dos ônibus, a população incorporou temas pouco
discutidos.” (1º parágrafo)

C)

“A PEC 37, já derrubada, defendia que o
Ministério Público não tivesse mais o poder
investigativo...” (3º parágrafo)

D)

“A reforma política de verdade deve contemplar
fidelidade partidária, voto distrital...” (4º
parágrafo)

9.

Assinale a opção que contém o(s) termo(s) que
faz(em) com que o verbo fique no singular em: “... o
cenário interno revela aumento da inflação...” (2º
parágrafo).
A)

o cenário interno

B)

interno

C)

aumento da inflação

D)

da inflação

MATEMÁTICA
11.

De um número x, retirou-se a metade e, ao
resultado, acrescentou-se a terça parte de x. O
número resultante representa
A)

a sexta parte de x.

B)

a metade de x.

C)

cinco sextos de x.

D)

dois terços de x.

12.

Em uma festa, para cada 4 (quatro) mulheres
presentes existe 1 (um) homem. Se na festa se
encontram 120 (cento e vinte) pessoas, entre
homens e mulheres, o número de homens presentes
é
A)

20.

B)

24.

C)

60.

D)

30.

13.

Os números inteiros e positivos x e y são tais
que o dobro de x é igual à quinta parte de y. Quando
escrito no sistema de numeração decimal, o
algarismo das unidades de y é
A)

0.

B)

1.

C)

2.

D)

9.
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14.

Um vendedor possuía duas peças idênticas de
uma mesma mercadoria, com o mesmo preço de
venda no catálogo. Por motivos diversos, ele vendeu
a primeira peça por R$ 96,00, com um lucro de 20%
sobre o preço do catálogo; e a segunda, ele vendeu
com um prejuízo de 10% sobre o preço do catálogo.
O valor de venda da segunda peça foi
A)

R$ 72,00.

B)

R$ 80,00.

C)

R$ 96,00.

D)

R$ 88,00.

15.

Na figura abaixo, temos o triângulo OPQ, com
os três lados de mesma medida, e o quadrado OQRS.

BIOLOGIA
16.

Associe as características ecológicas e
climáticas descritas a seguir, com seus respectivos
biomas.
Características
1.

Possui, como plantas
típicas, musgos,
liquens e plantas
herbáceas. É capaz de
se desenvolver nas
geladas regiões
polares.

(

)

Mangue

2.

Situa-se em regiões
onde as estações do
ano são bem
definidas. Dentre as
plantas típicas,
destacam-se
carvalhos, bétulas e
faias.

(

)

Tundra

3.

Adapta-se à zona de
transição entre o mar
e a terra firme. Possui
plantas e arbustos
com raízes externas.
Dentre os animais
típicos, destacam-se
os caranguejos.

(

)

Caatinga

4.

Apresenta vegetação
constituída por
árvores baixas e
arbustos que perdem
as folhas na estação
seca. Possui clima
árido, com pouca
chuva e precipitação
anual em torno de
300 a 800 mm. É
típico do nordeste
brasileiro.

(

)

Floresta
temperada

Se o perímetro do triângulo é 15 cm, então a área do
quadrado, em cm2, é
A)

225.

B)

15.

C)

5.

D)

25.

Biomas

RASCUNHO

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

1, 2, 3, 4.

B)

3, 2, 4, 1.

C)

4, 3, 1, 2.

D)

3, 1, 4, 2.
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17.

Assinale a opção que apresenta as estruturas
celulares encontradas em todos os tipos de células
eucarióticas e procarióticas.

GEOGRAFIA
21.

A)

núcleo, mitocôndrias e ribossomos

B)

parede celular, ribossomos e nucléolo

A sub-região compreendida entre o Estado do
Rio Grande do Norte e o sul da Bahia, que apresenta
clima tropical úmido e vegetação atlântica é o(a)

C)

centríolo, complexo de Golgi e núcleo

A)

agreste.

D)

ribossomos, membrana plasmática e citoplasma

B)

meio-norte.

C)

zona da mata.

D)

sertão.

18.

Um ser humano adulto tem de 40% a 60% de
sua massa corpórea constituída por água. A maior
parte dessa água encontra-se localizada
A)

no meio intracelular.

B)

no tecido linfático.

C)

nas secreções glandulares e intestinais.

D)

na saliva.

22.

Durante os meses de março e setembro, a
Terra está em posição de
A)

sizígia.

B)

equinócio.

C)

solstício.

D)

eclíptica.

19.

Todos os dias, vemos muitas reportagens nos
meios de comunicação nos alertando para os
cuidados que devemos ter para evitarmos o acúmulo
de água parada em recipientes como pneus, garrafas
e depósitos diversos, pois essas condições podem
propiciar o aparecimento de algumas doenças tidas
como doenças tropicais. São exemplos de doenças
que podem ter sua transmissão facilitada pelo
acúmulo de água parada e pela presença de
mosquitos:
A)

dengue, febre amarela e malária.

B)

doença de Chagas, encefalite e sífilis.

C)

malária, AIDS e esquistossomose.

D)

leishmaniose, pneumonia pneumocócica e
giardíase.

23.

A região cearense conhecida como sertão
central compreende, entre outros, os municípios de
A)

Iguatu e Jucás.

B)

Juazeiro e Barbalha.

C)

Quixadá e Quixeramobim.

D)

Crateús e Independência.

24.

A reforma agrária no Brasil envolve interesses
de vários grupos sociais. Sobre esta questão, é
correto afirmar-se que
A)

as práticas desenvolvidas pela atividade
agroindustrial têm reduzido os conflitos no
campo.

O sistema cardiovascular é formado pelo
coração e pelos vasos sanguíneos. Os vasos se
dividem em dois tipos: as artérias, que transportam
sangue oxigenado para as células do corpo, e as
veias, que fazem o caminho inverso, levando de
volta para o coração o sangue já “usado” e rico em
dióxido de carbono. A irrigação do coração,
propiciando sua nutrição e sua oxigenação, ocorre
através da(s)

B)

a atual política de reforma agrária eliminará, em
curto prazo, todos os conflitos de terra no Brasil.

C)

as disputas por terras ocorrem exclusivamente
nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

D)

ainda existem sérios conflitos por disputa de
terras na região Norte do Brasil.

A)

artérias coronárias.

25.

B)

carótidas.

C)

veias pulmonares.

D)

veia aorta.

20.

Marque a opção que contém apenas estados
que fazem parte da região Norte do Brasil.
A)

Roraima, Tocantins e Acre

B)

Rondônia, Mato Grosso e Amapá

C)

Pará, Goiás e Amazonas

D)

Tocantins, Maranhão e Pará
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HISTÓRIA
26.

A transferência da Família Real Portuguesa
para o Brasil em 1808 foi registrada como um fato
histórico inédito, pois uma Colônia tornava-se a sede
de um governo europeu. Dentre os eventos
apresentados a seguir, assinale aquele que está
diretamente relacionado à vinda da Corte Portuguesa
para o Brasil.
A)

Queda da Bastilha

B)

Bloqueio Continental

C)

Independência dos Estados Unidos

D)

Guerra dos Sete Anos

27.

Em 1824, D. Pedro I outorgou a Primeira
Constituição do Brasil. Uma característica marcante
desta Constituição é a
A)

criação de um Estado laico.

B)

introdução do voto feminino.

C)

instituição do voto universal.

D)

instalação de uma monarquia hereditária.

28.

A partir de 1850, o Governo Brasileiro,
Segundo Reinado, iniciou um processo lento para
minorar a escravidão no Brasil, por meio de leis
como: a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre
e a Lei dos Sexagenários.
Sobre a Abolição da Escravidão no Brasil, assinale a
afirmação verdadeira.
A)

Não houve resistência, por parte da elite
agroexportadora, à abolição dos escravos.

B)

Somente os cafeicultores do Vale do Paraíba
apoiaram o fim definitivo da escravidão.

C)

Graças à pressão inglesa junto ao governo
brasileiro, foi feita a Lei Eusébio de Queiroz.

D)

Por ser um país consolidado no capitalismo,
o Brasil aboliu a escravidão no início do
Império.

29.

Em 15 de novembro de 1889, um grupo de
civis e militares defensores da causa republicana
depôs D. Pedro II e declarou o fim da monarquia no
Brasil. No entanto, a proclamação da república não
pôs fim às divergências entre os diversos grupos que
existiam no País, acentuando as diferenças entre
civis e militares. Entre os civis, havia os positivistas,
que
A)

defendiam o retorno da monarquia, que deveria
ser representada diretamente por um membro
da coroa portuguesa.

B)

defendiam a instalação de uma monarquia
positivista representada pelo Rio de Janeiro e
por São Paulo.

C)

eram apoiados pelos militares e defendiam uma
ditadura positivista, representada pelo Rio
Grande do Sul e pelo Rio de Janeiro.

D)

apoiavam a instalação de uma república
parlamentar, cujo objetivo era assegurar a
soberania do legislativo em detrimento do
executivo.

30.

Com o fim da República Oligárquica, iniciou-se
no Brasil o governo de Getúlio Vargas, caracterizado
por uma série de mudanças, dentre as quais a
convocação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. Com a nova Constituição, promulgada
em 1934, que mesclava princípios liberais e
autoritários,
A)

reafirmou-se a obrigatoriedade do serviço
militar e introduziu-se o voto feminino.

B)

o Brasil tornou-se uma república parlamentar e
foi instituído o voto universal.

C)

as propriedades privadas foram confiscadas e a
mulher perdeu o direito ao voto.

D)

consolidou-se a independência entre os três
poderes e o ensino primário foi privatizado.
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