
 Edital 066/2020 que dispõe da Anulação de 

Questões do Vestibular de Bolsas estabelecido 

no edital 063/2020 da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe – UNIARP. 

 

 A COPERVE após verificado os alegados, decide em conformidade com 

os fundamentos e critérios do Vestibular de Bolsas, pela Anulação de 05 (cinco) 

questões, em função das mesmas apresentarem inconsistências no enunciado 

da prova, desta forma consideram-se anuladas: 

 A PREVENÇÃO É A ÚNICA ARMA CONTRA DOENÇA -  A melhor forma de se 

evitar a dengue, a zika e a chikungunya é combater os focos de acúmulo de 

água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor das doenças. 

Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos 

plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros 

de flores, garrafas, caixas-d’água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos 

e lixeiras, entre outros.(....) 

 Leia o trecho:  Trata-se de uma enciclopédia virtual colaborativa, que é feita e 

atualizada por qualquer internauta que tenha algo a contribuir.(...) 

 

 Chamamos de população, os habitantes de uma determinada região. Os seres 

humanos sempre buscaram grandes deslocamentos e sabemos que na 

atualidade algo em torno de 7 em cada 10 pessoas vivem onde não nasceram. 

Sobre a população e os movimentos populacionais, temos: (...) 

 Os alunos de uma escola irão fretar um ônibus com 50  lugares para um passeio 

ao jardim zoológico. Cada aluno deverá pagar R$ 40,00,  mais R$ 2,00  para cada 

lugar vago. Para que quantidade de passageiros a empresa terá receita 

máxima? (...)  

 



  Um móvel de R$ 360, 00  deveria ser comprado por um grupo de rapazes que 

contribuíram em partes iguais. Como 4  deles desistiram, os outros precisaram 

aumentar a sua participação em R$ 15, 00  cada um. Qual era a quantidade 

inicial de rapazes? (...)  

 

 

Caçador, 22 de julho de 2020. 

 

A COPERVE 


