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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mantenha sobre a mesa o seu Documento de Identificação com foto e o Comprovante de Inscrição.
Durante a execução da prova, mantenha guardado quaisquer equipamentos eletrônicos de
comunicação e/ou relógios.
Aguarde as orientações do aplicador do UNIUV para iniciar a prova.
Leia atentamente as questões e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser
dado.
Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas, bem como a
folha de produção textual.
Ao início da prova, o aplicador informará o tempo concedido para a realização dela.
Preencha toda a folha de respostas de maneira legível.
Assinale as respostas preenchendo todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente
da seguinte forma:
Serão anuladas as respostas rasuradas, emendadas ou múltiplas para uma mesma questão.
Utilize a última página como rascunho da redação.
Ao término da prova, entregue ao aplicador: o Caderno de Prova, a Folha de Respostas e a Folha de
Redação. Verifique se preencheu corretamente os dados de identificação.
Você poderá usar o verso da folha de instruções de matrícula para copiar as suas respostas para
posterior conferência, se quiser.
Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto dos demais candidatos que
estejam prestando o vestibular.
Somente poderá ausentar-se da sala durante a prova, acompanhado do fiscal volante.
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ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO TEXTUAL
A partir dos textos motivadores e do conhecimento construído ao longo de sua trajetória escolar e
de vida, redija um texto dissertativo-argumentativo de até 25 (vinte e cinco) linhas, utilizando a
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Os 30 anos da Constituição Federal”. Lembrese de selecionar criteriosamente os argumentos que pretende utilizar em sua redação, organizandoos e relacionando-os de forma coesa e coerente para defender seu ponto de vista.
Sua redação será desclassificada se:
a. tiver menos de 7 (sete) linhas;
b. ferir os direitos humanos;
c. fugir ao tema proposto;
d. estiver escrita de forma ilegível.
TEXTOS MOTIVADORES
Texto 1:
5 DE OUTUBRO DE 1988: UM DIA HISTÓRICO
A histórica sessão solene do Congresso Nacional em que foi promulgada a atual Constituição
da República Federativa do Brasil, no dia 5 de outubro de 1988, foi marcada por fortes discursos e
por momentos de emoção. Quando a cerimônia foi encerrada, pouco depois das 17h, o país havia
concluído a transição entre a ditadura e a democracia e começava a viver um novo período
histórico.
Vale lembrar que no dia 5 de outubro o país viveu uma situação inusitada: até as 15h50
daquele dia, o Estado e a sociedade foram regidos por uma constituição e, daquele momento em
diante, por outra. Assim, os pais brasileiros, por exemplo, passaram a ter direito à licença
paternidade, algo que não havia antes, e a polícia não pôde mais realizar operações de busca e
apreensão sem autorização judicial.
O dia 5 de outubro amanheceu chuvoso depois de quatro meses de estiagem na capital do
país. A chuva atrapalhou as celebrações preparadas para comemorar a promulgação e acabou
desestimulando a participação popular nos eventos.
À tarde, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, o da
República, José Sarney, e o do Supremo Tribunal Federal (STF), Rafael Mayer, encontraram-se na
rampa do Congresso e passaram em revista as tropas, sendo saudados por uma salva de tiros de
canhão.
A sessão de promulgação começou pouco depois das 15h30, no Plenário da Câmara dos
Deputados - a essa altura, lotado. Estavam presentes os constituintes, parlamentares estrangeiros,
embaixadores, integrantes do governo, militares, representantes de instituições religiosas e outros
convidados. Logo depois da execução do Hino Nacional, Ulysses assinou os exemplares originais da
Constituição, usando a caneta que lhe havia sido presenteados por funcionários da Câmara em
1987.
Em seguida, Ulysses levantou-se e ergueu um exemplar. - Declaro promulgada. O documento
da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude para que
isso se cumpra! Todo o Plenário aplaudiu. Eram 15h50 - a partir desse momento, passava a valer a
nova Constituição do Brasil.
Depois disso todos os constituintes - que agora passavam a exercer apenas as funções de
congressistas -, além do presidente da República e do STF, juraram "manter, defender, cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a
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integridade e a independência do Brasil". Muito emocionado, o então presidente José Sarney tinha
a mão trêmula ao pronunciar seu juramento.
Fonte: Agência Senado. Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/agencia/infograficos-html5/constituinte/index.html. Acesso em: 8 nov.
2018.

Texto 2:
Por que tão grande?
De acordo com o CPP (Comparative Constitutions Project), citado no início da reportagem, o Brasil
tem a terceira maior Constituição do mundo. Seu texto totaliza 64.488 palavras, perdendo apenas
para Índia (146.385 palavras) e Nigéria (66.263). A média de texto das 190 constituições é de
22.291 palavras.
Já em quantidade de direitos previstos, a Constituição Cidadã aparece em décimo lugar, com 79.
Os primeiros no ranking são Equador (99), Bolívia (88), Sérvia (88) e Portugal (87), enquanto a
média do planeta fica em 50.
Críticos do gigantismo brasileiro muitas vezes citam a Constituição dos Estados Unidos, que tem
apenas 7.762 palavras, como exemplo a ser seguido. Constitucionalistas americanos ouvidos pela
BBC Brasil, por sua vez, ressaltam que os dois textos nascem em contextos muito diferentes.
Como destaca o juiz americano Peter Messitte, estudioso do sistema legal brasileiro, o texto dos
Estados Unidos foi escrito em 1789, pouco depois da independência do país, por um pequeno
grupo de lideranças políticas, e está em vigor até hoje, tendo recebido apenas 27 emendas.
Já a do Brasil é muito mais recente e foi adotada após duas décadas de ditadura militar (1964-85),
período em que houve muita violação de direitos. Seu texto foi debatido por dois anos, em
Assembleia Constituinte, composta por 559 parlamentares eleitos.
"É mais longa e complicada do que deveria, mas, diante das circunstâncias em que foi escrita,
muito diferentes da americana, é uma Constituição útil", defende.
Um dos diretores do CPP, o professor da Universidade do Texas Zachary Elkins, ressalta ainda que,
durante a redação da Constituição brasileira, houve constantes contribuições e pressões de
diferentes grupos sociais. "As constituições modernas tendem a ser longas e, de certa forma, são
um produto de sua geração. Vejo a Constituição brasileira como produto de um processo
inclusivo, necessário como terapia após 20 anos de ditadura militar", ressalta.
No atual contexto internacional de ascensão de forças políticas que questionam direitos de
minorias, ele considera positivo que a Constituição traga uma longa lista de direitos.
Fonte: SCHREIBER, M. Por que tão grande? In: 30 anos da constituição: a Carta Magna brasileira é generosa demais? Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45754119. Acesso em: 8 nov. 2018.
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QUESTÕES OBJETIVAS
1. Na fala, a frase é marcada pela entonação, ou seja, pelo tom que damos à voz para
expressarmos nossas intenções. Na escrita, utilizamos a pontuação com o objetivo de aproximar o
texto escrito da fala, isto é, para indicar pausas, altura de voz, ênfase, emoções, etc. Além disso, a
pontuação é também um recurso da linguagem escrita que serve para a construção de sentido, pois
ajuda a organizar sintaticamente a texto e a evitar ambiguidades, entre outras coisas. Leia o anúncio
a seguir:

Fonte: Homenagem aos 100 anos da ABI 2008. Disponível em: https://fontecodigofonte.files.wordpress.com/2010/04/virgula_abi.jpg. Acesso em: 7
nov. 2018.
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De acordo com o anúncio, “Uma vírgula muda tudo”. Analise o emprego da vírgula nas frases do
anúncio, e assinale a alternativa INCORRETA:
A ( ) O uso da vírgula no terceiro par de frases (Aceito, obrigado. / Aceito obrigado) não provoca
alteração de sentido nas frases;
B ( ) No último par de frases (Não quero ler. / Não, quero ler.), a segunda frase do par indica que
o autor da frase deseja ler algo;
C ( ) No penúltimo par de frases (Esse, juiz, é corrupto. / Esse juiz é corrupto), a primeira frase
informa ao juiz que alguém é corrupto, enquanto a segunda frase do par acusa o juiz de ser
corrupto;
D ( ) O uso da vírgula ou sua posição em uma frase pode provocar alteração no significado da
frase;
E ( ) Assim como a vírgula, os demais sinais de pontuação facilitam a leitura e tornam o texto mais
claro e preciso.
2. A prática de clickbait, termo em inglês para caça-clique, está cada vez mais presente na internet.
O que caracteriza essa prática?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Janelas com propaganda inseridas no meio das notícias;
Notícias compartilhadas em grupos de WhatsApp;
Conteúdo de natureza sensacionalista ou provocativa;
Títulos que entregam sempre o que prometem;
Manchetes tendenciosas de jornais.

3.

Analise as duas peças publicitárias e depois responda:

"Se te agarro com outro / te mato! / te mando
algumas flores / E depois escapo", cantava
Sidney Magal, nos anos 1980.

"Só surubinha de leve com essas filhas da puta
/ Taca bebida, depois taca a pica e abandona
na rua". MC Diguinho, 2018.

Músicas como estas viraram alvo de uma campanha e de uma exposição da Prefeitura de São
Leopoldo, cidade de 230 mil habitantes no Rio Grande do Sul. O conteúdo dessa campanha reflete
uma realidade brasileira.
Qual afirmativa está correta?
A ( ) Apenas o funk é machista;
B ( ) A violência contra mulher está presente em todas as classes sociais;
C ( ) A campanha pretende acusar/criminalizar alguns artistas;
D ( ) A campanha prejudicou os artistas Noel Rosa, Camisa de Vênus, MC Livinho e Bezerra da
Silva;
E ( ) A Prefeitura de São Leopoldo foi multada pelo CENP e teve sua campanha retirada de
circulação por expor a mulher.
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El Chapo will be shutting down the Brooklyn Bridge every week during trial
by Tina Moore and Lia Eustachewich

November 5, 2018 | 1:10pm

Joaquin “El Chapo” Guzman will be moved twice a week during his long-awaited drug
trafficking trial in Brooklyn — out of concerns that he could be assassinated, a high-ranking police
source told The Post on Monday.
The diminutive, 61-year-old drug lord will only be spending weekends in a high-security wing
in the Metropolitan Correctional Center in Lower Manhattan. On Mondays, he’ll be transported
from there to Brooklyn federal court and will return to the MCC on Fridays, the source said.
Guzman — accused of running the Sinaloa Cartel, the most powerful in the world — will
travel via police escort along the Brooklyn Bridge, which will be briefly closed to pedestrians and
vehicles during that time.
“They talked about closing the bridge twice a day but that’s crazy. That would disrupt the
whole city,” the source said.
Authorities were concerned about “more than a breakout while moving him,” the source
added. “We were worried about somebody killing him. It’s a drug war.”
Jury selection in Guzman’s trial began Monday morning. He was transported to court before
dawn for his scheduled 9:30 a.m. appearance, a source said.
Guzman, who has twice escaped maximum-security prisons in Mexico, also had a police
escort take him to court for his pre-trial hearings.
A police source with knowledge of the security plan said authorities have considered that
Guzman could slip away in a style similar to Rédoine Faid, a convicted armed robber who escaped
from a French prison via helicopter and with the help of heavily armed gunmen in July.
“El Chapo could try something like the escape outside Paris,” a source said.
Authorities beefed up security in and around the courthouse with bomb-sniffing dogs and
metal detectors outside the courtroom, which is closed to the public during jury selection. Only five
members of the media are allowed inside.
Jurors who are selected will remain anonymous, Judge Brian Cogan previously ruled. They
will be transported to and from the courthouse each day by armed US marshals.
Guzman, whose nickname means “Shorty,” was extradited to the US from Mexico in January
2017 and has been holed up in solitary confinement in a high-security wing at MCC since.
Guzman’s Sinaloa Cartel has funneled more than 200 tons of narcotics into the US, and, as
longtime boss, he’s hired sicarios, or hitmen, to rub out witnesses and rivals.
The trial is expected to last as long as four months. Opening statements are expected Nov.
13.
Fonte: https://nypost.com/2018/11/05/el-chapo-will-be-shutting-down-the-brooklyn-bridge-every-week-during-trial/

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR
4. A partir da leitura do texto acima, extraído do periódico New York Post, em sua versão digital,
é possível afirmar que:
A ( ) Há possibilidade de tiroteio na ponte do Brooklyn quando El Chapo, o traficante Mexicano
preso e em julgamento nos Estados Unidos, passar nas semanas em que estiver em
julgamento;
B ( ) A ponte do Brooklyn será fechada todas as semanas durante o julgamento de El Chapo,
quando ele estiver sendo transferido de Manhattan para o Brooklyn;
C ( ) O nome verdadeiro de El Chapo é Guzman’s Sinaloa Cartel;
D ( ) El Chapo gostou de Paris quando esteve lá;
E ( ) El Chapo esteve envolvido com o narcotráfico por 61 anos.
5. A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para abate fizeram com
que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No ano de 2012 o preço da
arroba do boi caiu de R$ 110,00 para R$101,20. Em termos de perda ou ganho, o consumidor:
A ( ) ganhou 7,5% em poder aquisitivo de carne.
B ( ) ganhou 8% em poder aquisitivo de carne.
C ( ) ganhou 8,5% em poder aquisitivo de carne.
D ( ) perdeu 8% em poder aquisitivo de carne.
E ( ) perdeu 8,5% em poder aquisitivo de carne.
6. Em comemoração ao seu aniversário de fundação, uma Instituição de Ensino de determinada
cidade organiza anualmente uma corrida destinada à participação de toda comunidade regional. A
competição esportiva consiste em completar um percurso de 5 quilômetros, no menor tempo
possível, com premiação de acordo com a classificação entre 1.o, 2.o e 3.o colocado, em cada uma
das categorias. Na edição de 2018, a competição contou com a participação de 300 competidores,
entre os quais haviam atletas profissionais e amadores, separados nas categorias de crianças, jovens
e adultos. Na categoria de crianças foram recolhidas 90 inscrições de competidores, 120 na de
jovens e 190 na de adultos. O percentual de competidores inscritos que não participaram da corrida
foi de:
A ( ) 25%
B ( ) 40%
C ( ) 30%
D ( ) 47,5%
E ( ) 22,5%
7. Especialistas alertam para as consequências do aumento de temperatura na Terra. O calor
escaldante que tomou conta da Europa no verão de 2018 traz o assunto do aquecimento global para
o centro do debate. Segundo Carlos Nobre, pesquisador-colaborador do Instituto de Estudos
Avançados da USP, “hoje, o planeta em geral está um grau mais quente do que cem anos atrás. Isso
é mudança climática. Isso é causado pela ingestão de gases de efeito estufa que nossa sociedade
moderna colocou na atmosfera e a atmosfera não está conseguindo se livrar de todo o excesso de
gases de efeito estufa que nós colocamos". Para o diretor de pesquisa do Laboratório Francês de
Ciências do Clima e do Meio Ambiente, Robert Vautard, estamos entrando numa nova era climática,
da qual conhecemos a causa. “O que nós sabemos agora é que a amplitude das ondas de calor que
estamos tendo na Europa, mas não só na Europa, está relacionada às mudanças climáticas”.
Fonte:
Ondas
de
calor
serão
mais
intensas
e
já
refletem
o
aquecimento
global.
Disponível
em:
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/08/09/ondas-de-calor-serao-mais intensas-e-ja-refletem-o-aquecimento-global.ghtml. Acesso em: 30
out. de 2018 (adaptado).
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Indique a alternativa correta sobre as ilhas de calor:
A ( ) Consistem em um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com baixo
grau de urbanização;
B ( ) Ocorrem em cidades com grandes extensões de áreas verdes;
C ( ) A urbanização favorece a absorção da radiação solar, ocasionando o aumento das
temperaturas;
D ( ) As ilhas de calor não possuem relação direta com a urbanização;
E ( ) As ilhas de calor não possuem relação com as mudanças climáticas.
8. Centenas de barris de petróleo contaminam três rios e afetaram várias espécies no norte da
Colômbia em março de 2018. A emergência ambiental, que atingiu o município de Barrancabermeja,
no departamento de Santander, começou em La Lizama 158, um poço inativo de onde vazou
petróleo. Em cerca de 20 dias de vazamento, saíram à superfície aproximadamente 500 barris de
petróleo e alcançou mais de 23 quilômetros de extensão. Por conta das fortes chuvas, as substâncias
se misturaram com as águas dos riachos de Lizama e Caño Muerto e do rio Sogamoso.
Emergência ambiental na Colômbia por vazamento de petróleo. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2018/03/26/emergenciaambiental-na-colombia-por-vazamento-de-petroleo.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 30 out. de 2018. (adaptado).

Considerando a composição do petróleo, é possível afirmar que:
A ( ) É uma mistura de diferentes compostos orgânicos formados exclusivamente por
hidrocarbonetos aromáticos;
B ( ) A elevada solubilidade dos componentes do petróleo favorece a contaminação do ambiente
aquático;
C ( ) A característica lipofílica dos compostos presentes no petróleo dificulta a sua solubilidade
no ambiente;
D ( ) Os compostos possuem boa biodegradabilidade nos ambientes aquáticos;
E ( ) A adição de tensoativos nos locais de derramamento de petróleo, dificulta a solubilização
dos compostos e favorece a sua remoção.
9. “Artigo 2º - O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e
imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência
à opressão.”
Fonte: In Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva.
APUD. FERREIRA Filho, Manoel G. et. 8li. Liberdades Públicas. São Paulo, Ed. Saraiva, 1978. (adaptado)

Esse é o segundo artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão publicada em
26 de agosto de 1789, na França. O documento faz parte do processo que marcou os princípios
civilizatórios do ocidente contemporâneo durante a Revolução Francesa. A concepção de
pensamento expressa no texto reflete:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

A imposição da moral cristã;
A formação de costumes aristocráticos;
A proibição dos princípios religiosos;
O fim das igualdades sociais;
O princípio da igualdade civil e a universalização dos direitos.
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CONTEXTO:
Em meados do Século XIX e início do Século XX, na região de União da Vitória (PR) e Porto União
(SC), instalaram-se milhares de imigrantes europeus, em razão da similaridade geográfica e climática
com seus países de origem. A Brasil Railway Company, de propriedade do empresário Norte
Americano Percival Farquhar obtém concessão para exploração e implantação da estrada de ferro
que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul. Com isso, o Estado cede o direito de explorar os recursos
naturais por 50 anos em 15 quilômetros de cada lado da linha do trem. Em meio a esse contexto,
eclode, em 22 de outubro de 1912, um dos conflitos sociais mais impactantes da História do Brasil,
com mais de 30 mil mortes.
Fonte: FRAGA, Nilson. (org.). Contestado em Guerra: 100 anos do massacre insepulto do Brasil – 1912 – 2012. Florianópolis, SC: Insular, 2012.

Com base nas informações acima responda a seguinte questão:
10. Que conflito foi esse?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Guerra dos Farrapos;
Guerra do Paraguai;
Guerra do Contestado;
Guerra dos Peludos;
Guerra dos Sertões.
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