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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SEDEST

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS
PROVA 3
Cargos: Auxiliar Administrativo, Digitador, Facilitador de Oficinas Culturais,
Motorista, Orientador Social, Supervisor de campo, Técnico de rede, Técnico de
referenciamento
Data de aplicação: 28/04/2013

Leia com atenção as instruções abaixo
1. Ao receber este caderno, aguarde a autorização do fiscal de sala e em seguida confira se ele
contém 30 (trinta) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 30, cada uma com 5
(cinco) alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'E', das quais, somente uma corresponderá à
resposta certa para a questão. Observe na indicação acima se o caderno de provas se refere ao
cargo ao qual você se inscreveu, caso contrário, solicite ao fiscal de sala a sua substituição.
2. O cartão de respostas será entregue oportunamente pelos fiscais de sala. Ao recebê-lo, lembre-se
de assinar no local indicado.
3. No cartão de respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme
o seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme exemplo abaixo:
Exemplo: A

B C

E

Atenção: A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta.
4. O tempo total para resolução das provas e preenchimento do cartão de respostas é de 3h (três
horas). Ao terminar as provas, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas e assine a lista de
presença. Este caderno de provas somente poderá ser levado pelo candidato após decorrida 1h 30
min (uma hora e trinta minutos) do início das provas.
5. As provas, os gabaritos, os resultados e demais informações referentes ao concurso serão
divulgados no site oficial da FACAPE: www.facape.br.

Boa prova!
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DISCIPLINA D1 – LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões 1 a 4

Questão 01
O texto usa a linguagem:
A

Verbal somente.

B

Não-verbal somente.

C

Verbal e não-verbal.

D

Verbal somente no último quadrinho.

E

Não-verbal apenas no segundo quadrinho.

Questão 02
A criança ficou, ao saber que comeria comida vegetariana:
A

Feliz.

B

Contrariada.

C

Indiferente.

D

Em dúvida.

E

Com medo.

Questão 03
Quanto ao uso da denotação e da conotação, pode-se dizer que:
A

Existe denotação.

B

A conotação é predominante em todos os quadrinhos.

C

A denotação foi usada apenas no 1º quadrinho.

D

A denotação existe apenas no 2º quadrinho.

E

A denotação existe apenas no 3º quadrinho.
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Questão 04
A palavra “vegetariana” (2º quadrinho) concorda com:
A

É.

B

Bom.

C

Comida.

D

Você.

E

Pra.

Texto para as questões 5 a 10

Questão 05
A função da linguagem predominante no 1º quadrinho é:
A

Metalinguística.

B

Emotiva.

C

Referencial.

D

Apelativa.

E

Fática.

Questão 06
Existe antonímia em:
A

Eu-você.

B

Helga-nós.

C

Filhos-Helga.

D

Tudo-nada.

E

Tudo-seis meses.

Questão 07
“Saqueando” é sinônimo de:
A

Entregar.

B

Invadir para roubar/pegar à força.

C

Pedir.
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D

Mandar.

E

Receber.

Questão 08
O uso da vírgula no 1º quadrinho está CORRETO, pois:
A

Separa o sujeito do predicado.

B

Está após uma conjunção.

C

Está colocada após uma preposição.

D

Separa um verbo de seu complemento.

E

Está sendo usado em um vocativo.

Questão 09
A palavra “você” no 2º quadrinho pode ser considerada um elemento da coesão:
A

Sequencial.

B

Por conjunção.

C

Por preposição.

D

Referencial ou remissiva.

E

Por interjeição.

Questão 10
A palavra “você” está acentuada corretamente, pois é uma:
A

Paroxítona terminada em “e”.

B

Proparoxítona terminada em “e”.

C

Oxítona terminada em “e”.

D

Monossílabo terminado em “e”.

E

Trissílabo terminado em “e”.

DISCIPLINA D2 – MATEMÁTICA
Questão 11
Uma empresa de ônibus do município de Petrolina planeja os horários de circulação das linhas de três
bairros. Estabeleceu que os ônibus deveriam partir do terminal da seguinte forma: para o bairro A, de 12 em
12 minutos; para o bairro B, a cada 15 minutos e para o bairro C, a cada 20 minutos. Os ônibus das três
linhas partirão juntos do terminal a cada
A

30 minutos.

B

35 minutos.

C

40 minutos.

D

50 minutos.

E

60 minutos.
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Questão 12
Dois grupos de jovens, um com 18 e o outro com 24 membros, serão divididos em equipes para a
realização de uma atividade cultural. Cada uma das equipes deverá ser formada sempre com o mesmo
número de jovens, sendo que esse número deverá ser o maior possível. A quantidade de jovens que fará
parte de cada grupo será
A

6.

B

5.

C

4.

D

3.

E

2.

Questão 13
Se uma equipe de assistentes sociais selecionar 5 bairros para o desenvolvimento de uma pesquisa e em
cada bairro selecionar 15 ruas e em cada uma dessas ruas selecionar 8 casas e, supondo que em cada
casa selecionada o número de moradores a serem entrevistados na pesquisa seja igual a 4, pode-se
concluir que o número de pessoas entrevistadas nessa pesquisa será
A

160.

B

2400.

C

2480.

D

300.

E

600.

Questão 14
João Pedro saiu de casa com determinada quantia em dinheiro. Na mercearia em frente a sua casa, gastou
a metade do que tinha. Em seguida entrou no supermercado e gastou um terço do que possuía
inicialmente. Após essas despesas, ainda chegou em casa com R$ 20,00. Pode-se concluir que a quantia
que João Pedro tinha inicialmente era
A

R$ 100,00.

B

R$ 200,00.

C

R$ 380,00.

D

R$ 120,00.

E

R$ 90,00.

Questão 15
x  5y  15
A soma das soluções do sistema de equações do 1º grau 
é:
3x  2y  11

A

2.

B

5.

C

6.

D

7.

E

9.
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Questão 16
Em um concurso público foram oferecidas 12 vagas para o cargo de auxiliar administrativo. Encerradas as
inscrições, constatou-se que a razão entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas foi 80,5.
Desta forma, pode-se concluir que o número de candidatos inscritos para o cargo de auxiliar administrativo
foi
A

1200.

B

900.

C

966.

D

860.

E

1060.

Questão 17
Sabendo-se que 10 estudantes são capazes de escrever 30 páginas de um livro em 30 dias, dedicando-se
6 horas por dia, então a quantidade de horas diárias que 12 estudantes devem dedicar, durante 18 dias,
para escreverem 36 páginas do mesmo livro será
A

5.

B

10.

C

15.

D

20.

E

30.

Questão 18
Maria Clara pegou o dinheiro que tinha em seu cofre para investir e conseguiu um ganho de 20%. Ficou
animada e investiu novamente toda a sua nova quantia, só que desta vez teve prejuízo de 8%. Após essas
aplicações e comparando-se com a quantia inicialmente aplicada, pode-se concluir que Maria Clara teve
A

lucro de 10,40%.

B

lucro de 12%.

C

prejuízo de 8%.

D

lucro de 8%.

E

prejuízo de 20,8%.

Questão 19
As seguintes medições foram feitas por uma pessoa e somadas como mostra a expressão: 2,421 km +
2,251 hm + 4,05 m. O resultado obtido foi
A

8,722 m

B

265,015 m

C

87,2 m

D

26,5015 m

E

2650,15 m
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Questão 20
Um novo tipo de relógio digital mostra em seu visor as horas representadas sob a forma de números
decimais. Em determinado horário, o relógio marcava 3,375 h. Conclui-se que eram
A

3 horas 37 minutos 5 segundos.

B

3 horas 30 minutos 7,5 segundos.

C

3 horas 22 minutos 30 segundos.

D

3 horas 37 minutos 50 segundos.

E

3 horas 20 minutos 50 segundos.

DISCIPLINA D3 – CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 21
Hugo Chávez, ao morrer de câncer, encerrou na Venezuela um dos regimes mais personalistas e longevos
da América Latina. Sobre Hugo Chávez e seu governo, é INCORRETO dizer que:
A

Chávez iniciou a “revolução bolivariana”, programa inspirado no líder revolucionário Simón Bolívar.

B

Chávez acumulou declarações polêmicas, acusações de corromper os princípios democráticos e
críticas de uso do dinheiro do petróleo venezuelano para cooptar a população carente e comprar
aliados.

C

O mau uso das reservas, somado ao descontrole com os gastos públicos, deixou o país mais pobre
e gerou aumento de inflação.

D

O segundo mandato começou com medidas polêmicas, de privatização da economia e expropriação
de terras.

E

Em 2010 o presidente viu cair sua popularidade diante de três medidas: a desvalorização da moeda
local, os planos de racionamento de energia e o cancelamento da transmissão de canais de TV a
cabo.

Questão 22
A Coréia do Norte voltou a ameaçar a vizinha Coréia do Sul e os Estados Unidos, afirmando que poderia
realizar ataques com armas nucleares. Sobre essa ameaça é CORRETO dizer que:
A

Nos últimos meses, a nação comunista realizou testes com artefato nuclear no subsolo e com um
míssil de longo alcance, em operações condenadas pela ONU.

B

Em resposta às hostilidades, os Estados Unidos e a Coréia do Norte iniciaram exercícios militares
em conjunto.

C

As duas Coréias estão em guerra desde 1953, uma vez que nenhum tratado de paz foi assinado,
apenas um armistício, rompido unilateralmente pela Coréia do Sul.

D

As agressões entre as Coréias têm ainda uma importância no plano da geopolítica mundial, pois
coloca frente a frente as duas maiores potências econômicas do planeta: os Estados Unidos, aliados
da Coréia do Norte e do Japão, e a China, que apoia a Coréia do Sul.

E

O governo sul-coreano, oficialmente, afirma que o armamento nuclear tem a função de preservar a
paz e a soberania do país.

Questão 23
Recentemente o governo de São Paulo adotou medida de internação involuntária de usuários de Crack,
para tentar combater o uso da droga na cidade. Sobre a polêmica da internação à força de usuários de
Crack em São Paulo, está INCORRETO o que se afirma em:
Nível Médio – 28/04/2013
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A

O governo do Estado de São Paulo iniciou um programa de internação involuntária e compulsória de
viciados em crack.

B

Estados brasileiros, como a Bahia, e cidades, como o Rio de Janeiro, também estudam a
implantação de medidas semelhantes para enfrentar a “epidemia” de crack no país.

C

A Polícia Militar, em São Paulo ocupou o local que ficou conhecido como “cracolândia”, para dificultar
o acesso dos dependentes de drogas e obrigá-los a procurar ajuda especializada para deixarem o
vício, mas a estratégia apenas dispersou os viciados pelas ruas da cidade.

D

A legislação prevê apenas dois tipos de internação à força: a involuntária, que é feita a pedido de
qualquer pessoa da sociedade, e a compulsória, determinada pela Justiça.

E

Os defensores da prática sustentam que os usuários de crack não têm mais controle sobre seus
atos, e por isso colocam em risco a segurança de sua vida e a de seus familiares.

Questão 24
Homens são detidos após estupro coletivo de turista suíça na Índia
A polícia da Índia informou neste domingo (17) que 20 homens foram detidos depois que uma turista
suíça foi vítima de estupro coletivo.
[...]
O ataque ocorreu três meses após o estupro coletivo de uma estudante de 23 anos em um ônibus em
Nova Déli. O caso provocou revolta no país e estimulou o governo a aprovar leis para proteger as
mulheres.
[...]
Uma mulher é estuprada a cada 20 minutos na Índia, de acordo com o Escritório Nacional de Registro
de Crimes. Mas a polícia estima que apenas 4 a cada 10 casos sejam denunciados.
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/03/17/homens-sao-detidos-apos-estupro-coletivo-de-turista-suica-naindia.htm

O caso do estupro na Índia reacendeu o debate sobre a violência contra a mulher, sendo INCORRETO
dizer que:
A

O estupro e morte de uma estudante em Nova Déli geraram protestos, chamando a atenção da
imprensa internacional e reabriu o debate sobre a violência contra a mulher.

B

Milhares de pessoas protestaram na capital e outras cidades do país. O caso foi condenado pela
ONU, que pediu ao governo indiano providências para oferecer mais segurança às mulheres.

C

A Índia, apesar de ser uma economia emergente, como o Brasil, apresenta baixos índices de
pobreza, analfabetismo, corrupção e doenças.

D

Na Índia, mulheres e meninas ainda são vendidas, casam-se com apenas 10 anos de idade, são
queimadas vivas em disputas de dotes entre famílias, exploradas e abusadas em trabalhos
domésticos escravos, de acordo com o relato de ativistas.

E

Alguns juristas indianos defendem a pena de morte para casos de estupro, enquanto ativistas
alegam que a pena trará outros riscos, como a tendência de os estupradores matarem suas vítimas
para não serem condenados.

Questão 25
O papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar que iria renunciar ao cargo de líder da igreja católica.
A renúncia foi marcada para o dia 28 de fevereiro de 2013, às 20 h. Sobre esse fato, é CORRETO dizer
que:
A

Na história da Igreja Católica nunca houve uma renúncia papal.

B

O papa exerce duas funções distintas: uma eclesiástica, que é a liderança da Santa Sé, e uma
política, a de chefe de Estado da Cidade do Vaticano.

C

O processo de escolha é chamado de conclave e ocorre de portas abertas na Capela Sistina.
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D

Numa era de epidemia de AIDS e novas relações familiares, o papa manteve um discurso favorável
ao uso de preservativos.

E

Defendeu o fim do celibato e a permissão do matrimônio aos padres, assim como a ordenação de
mulheres.

Questão 26
Acerca da violência no Brasil, está INCORRETO o que se afirma em:
A

Em algumas localidades do país, traficantes costumam incendiar ônibus de passageiros como
estratégia para aterrorizar a população e chamar a atenção da imprensa.

B

As más condições das prisões e o endurecimento no tratamento dado a líderes de facções
criminosas são alguns dos motivos frequentemente citados pela imprensa, que levam criminosos a
comandar ataques de dentro dos presídios.

C

Mesmo com as campanhas promovidas por ONG’s, é elevado no Brasil o número de casos de
violência de diversos tipos como, assaltos, sequestros relâmpagos, homicídios etc.

D

Algumas penitenciárias do Brasil estão com o número de presos acima da capacidade suportada, o
que gera revolta e até rebeliões por parte dos prisioneiros.

E

As UPP’s são um programa de segurança adotado no Rio de Janeiro que instalou bases de
policiamento móveis nas favelas cariocas e a oferta de serviços públicos às comunidades antes
dominadas por quadrilhas de traficantes.

Questão 27
Sobre o BOLSA FAMÍLIA, está INCORRETO o que se afirma em:
A

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação
de pobreza e de extrema pobreza em todo o País.

B

A gestão do Bolsa Família é realizada exclusivamente pelo governo federal. Os municípios não
podem fazer qualquer tipo de gestão, apenas realizam o cadastramento das famílias que serão
beneficiadas.

C

A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo
município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

D

O Programa Bolsa Família foi criado para apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito à
alimentação e o acesso à educação e à saúde.

E

O programa visa à inclusão social das famílias mais pobres.

Questão 28
Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo Federal para
colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura
familiar. Sobre o PAA, considere as seguintes afirmações:
O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA promove o acesso a alimentos às populações em
I.
situação de insegurança alimentar.
O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA promove a inclusão social e econômica no campo por
II.
meio do fortalecimento da agricultura familiar.
III.

O Programa propicia a aquisição de alimentos de agricultores familiares por parte do governo para
distribuir entre os pensionistas do INSS que recebem benefícios de até dois salários mínimos.

Está CORRETO apenas o que e afirma em:
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A

III.

B

I e III.

C

I e II.

D

II e III.

E

I.

Questão 29
Considere as seguintes afirmações acerca do Microsoft Office Word:
I.

Se você digitar um documento, selecionar uma parte do texto e, em seguida, pressionar o conjunto
de teclas – “Ctrl” “N” – então você aplicará negrito ao texto selecionado. Se após isso você
pressionar o conjunto de teclas – “Ctrl” “I” – então desmarcará o negrito e aplicará itálico ao
texto selecionado.

II.

No gerenciador de impressão você pode informar as páginas de um documento que deseja imprimir,
bem como a quantidade de cópias e outras informações a respeito da impressão do documento.
Para abrir o gerenciador de impressão, uma das formas poder ser pressionando o conjunto de
teclas – “Ctrl” “P”.

III.

Um documento foi digitado com fonte Arial tamanho 12 e ficou com um total de 15 páginas. Se você
selecionar todo o documento e em seguida alterar o tamanho da fonte para 18, indicará que deseja
que o documento fique com um total de 18 páginas.

A sequência que indica corretamente a classificação dos respectivos itens como V (verdadeiro) ou F (falso)
é:
A

V, F, F.

B

V, V, F.

C

V, V, V.

D

F, F, F.

E

F, V, F.

Questão 30
Nas colunas a seguir, tem-se algumas expressões relacionadas ao uso da internet com os significados:
I.

URL

(

)

Transferência de arquivos para um servidor ou para outro computador.

II.

Download

(

)

Transferência de dados de um servidor remoto para um computador local.

III.

Upload

(

)

Endereço de uma página de internet.

Fazendo-se a correta associação dos termos com os respectivos significados, teremos a seguinte
sequência:
A

III, II, I.

B

III, I, II.

C

II, III, I.

D

II, I, III.

E

I, II, III.
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