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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
SEDEST 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS  
 

PROVA 2 

 
Cargos: Assistente Social, Coordenador, Educador Social, Nutricionista, 

Pedagogo/Técnico Socioeducativo, Psicólogo, Supervisor 
 

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:  
 
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! 
 
 

A B C E 
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DISCIPLINA D1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 01   
São Direitos Sociais que estão expressamente relacionados no art. 6º da Constituição Federal de 1988, 
EXCETO: 

 A educação e a saúde. 

 O trabalho. 

 A previdência social. 

 A educação e a assistência aos desamparados. 

 A segurança e o sistema prisional digno. 

 
Questão 02   
Os trabalhadores urbanos e rurais possuem direitos que estão regularmente previstos no art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, bem como, outros direitos conferidos em legislação complementar, que visam 
à melhoria de sua condição social. Dentre esses direitos, está INCORRETO o que se afirma em: 

 Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário ou pedido de demissão por parte do 
empregado. 

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 Licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 

 Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

 Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 

 

Questão 03   
Nas alternativas a seguir, assinale a que NÃO se relaciona com algum direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais previstos na Constituição Federal de 1988: 

 Salário Mínimo. 

 Salário Família. 

 Plano de Saúde. 

 Aviso prévio. 

 Aposentadoria. 

 
Questão 04   
Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença: De acordo com a Resolução CONANDA nº 
119, de 11 de dezembro de 2006 o Sinase 

 constitui-se de uma PPP – Parceria Público Privada destinada à inclusão do adolescente em conflito 
com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e 
sociais. 

 é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, 
financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a 
execução de medidas socioeducativas. 

 inclui apenas os sistemas nacional e estaduais, bem como todas as políticas, planos e programas 
específicos de atenção ao adolescente em conflito com a lei. 
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 inclui apenas os sistemas estaduais e municipais, bem como todas as políticas, planos e programas 
específicos de atenção ao adolescente em conflito com a lei. 

 constitui-se de órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

 
Questão 05   
No dia 20 de novembro de 1959, por aprovação unânime, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
proclamou a Declaração dos Direitos da Criança observando em seu texto alguns princípios. Dentre esses 
princípios, NÃO está correto: 

 Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. 

 A criança gozará os benefícios da previdência social. 

 A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas. 

 Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e 
compreensão. 

 A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória em toda a sua vida 
escolar. 

 

Questão 06   
Alguns princípios devem se observados para o desenvolvimento da educação de jovens, sobretudo no que 
se refere aos jovens que não puderam efetuar os estudos na idade regular. Acerca desse tema, está 
CORRETO o que se afirma em 

 Os jovens que não puderam efetuar os estudos na idade regular devem obrigatoriamente ser 
inseridos nas salas das escolas regulares do ensino fundamental, independentemente das suas 
idades. 

 No desenvolvimento da educação dos jovens que estão fora da faixa etária com relação à série 
escolar, seus conhecimentos adquiridos com sua experiência de vida não devem ser lavados em 
consideração, uma vez que podem estar dissociados do conhecimento formal a ser transmitido 
durante as aulas. 

 Aos jovens que não puderam efetuar os estudos na idade regular devem ser asseguradas 
gratuitamente oportunidades educacionais apropriadas, levando-se em consideração, dentre outros 
fatores, as características do alunado. 

 No desenvolvimento da educação dos jovens que estão fora da faixa etária com relação à série 
escolar, não há necessidade de respeitar o princípio da igualdade de condições para a sua 
permanência na escola. 

 Somente por meio da iniciativa privada será possível assegurar a educação dos jovens que estão da 
fora da faixa etária com relação à série escolar. 

 
Questão 07   
De acordo com a Lei 12.594/2012, entendem-se por medidas socioeducativas destinadas a adolescente 
que pratique ato infracional as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais têm por 
objetivos, 

I. a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre 
que possível incentivando a sua reparação. 

II. a integração social do adolescente. 

III. a desaprovação da conduta infracional. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
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 I. 

 II. 

 III. 

 I, II e III. 

 I e III. 

 
Questão 08   
Uma medida socioeducativa quando aplicada a um jovem adolescente que praticou ato infracional será 
declarada extinta: 

I. pela morte do adolescente. 

II. nunca é declarada extinta. 

III. pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento 
da medida. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 I. 

 I e III. 

 II e III. 

 II. 

 I e II. 

 

Questão 09   
São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros 
previstos em lei, EXCETO. 

 ser acompanhado sempre por seus pais em qualquer fase do procedimento administrativo ou 
judicial. 

 ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de 
atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. 

 receber assistência integral à sua saúde. 

 ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião. 

 peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, 
obrigatoriamente, ser respondido em até 15 (quinze) dias. 

 
Questão 10   
A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a quem foi 
aplicada medida socioeducativa de internação observará dias e horários próprios definidos pela direção do 
programa de atendimento. Sobre esse tema afirma-se: 

I. É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o direito à 
visita íntima. 

II. Em caso de visita íntima, o visitante será identificado e registrado pela direção do programa de 
atendimento, que emitirá documento de identificação, podendo o visitante identificado, quando não 
puder realizar a visita, transferir o documento de identificação para outra pessoa da família.  
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III. É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de 
receber visita dos filhos, independentemente da idade desses. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 III. 

 II. 

 I. 

 I e III. 

 II e III. 

 
Questão 11   
As funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do Sinase, competem 

 ao  Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente  - Conanda. 

 ao Conselho tutelar. 

 ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDDCA. 

 à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 à Secretaria Nacional de Assistência Social. 

 
Questão 12   
Considere as afirmações nos itens a seguir acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 
8.069/90: 

I. O texto do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e 
parcial ao adolescente. 

II. Considera-se criança, para os efeitos da Lei 8.069/90, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

III. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 
ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Está INCORRETO apenas o que se afirma em: 

 III. 

 II. 

 I. 

 I e II. 

 I e III. 

 

Questão 13   
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

I. manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 
dezoito anos. 

II. fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e 
do desenvolvimento do neonato, além do registro civil do nascimento. 

III. manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
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 I. 

 III. 

 I e II. 

 II. 

 I e III. 

 

Questão 14   
De acordo com a Lei 8.069/90, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 

I. armas, munições e explosivos; 

II. bebidas alcoólicas; 

III. produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida; 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 I e III. 

 I. 

 II e III. 

 III. 

 I, II e III. 

 

Questão 15   
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, define o Conselho Tutelar como  

 órgão jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente, definidos em Lei. 

 órgão permanente e autônomo, pertencente ao poder legislativo municipal, encarregado de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

 ONG – Organização Não Governamental, encarregada de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 

 órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em Lei. 

 órgão permanente e autônomo, pertencente ao poder judiciário, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em lei. 

 
Questão 16   
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 são feitas as seguintes afirmações: 

I. As normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente são aplicáveis às pessoas com idade 
até dezoito anos, não havendo casos de sua aplicabilidade aos maiores de dezoito anos. 

II. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-
natal. 

III. A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 

C 

D 

E 






                                    Prefeitura Municipal de Petrolina 
                                Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF  
                                Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE           

Nível Superior  – 28/04/2013 -7- 

 II e III. 

 I e III. 

 I e II. 

 II. 

 III. 

 

Questão 17   
Observe o texto a seguir e assinale a alternativa que complementa adequadamente o espaço. 
Desenvolver _______________________ com base em dinâmica de grupo significa criar um espaço 
psicossocial alternativo, em que desconfianças, temores e conflitos possam ser aceitos e 
trabalhados, mediante experiências reconstrutivas, em termos de tarefas e processos que 
minimizem as ameaças ao "ego" e desenvolvam formas de interação compatíveis com uma 
ampliação quantitativa e qualitativa de cognições, afetos e condutas. (Pilon, 1987). 

 habilidades e competências. 

 relações humanas. 

 uma gestão participativa. 

 os talentos da juventude. 

 a motivação pessoal. 

 

Questão 18   
As Relações Humanas se fortaleceram como teoria na década de 30. Ela marcou o campo administrativo 
por se contrapor aos clássicos que tratavam a organização como uma máquina. Entre as alternativas 
abaixo, assinale aquela que melhor corresponde à presença das Relações Humanas nas empresas. 

 rotinas e procedimentos estandardizados. 

 foco no comportamento humano e a descoberta da informalidade como condicionante de 
produtividade. 

 formalidades de comunicação. 

 impessoalidade nas relações e foco nos cargos e funções. 

 necessidade de racionalização do trabalho, a burocracia e a autoridade centralizada. 

 

Questão 19   
Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO é afeta aos conceitos das Relações Humanas nas 
empresas. 

 delegação plena de autoridade. 

 confiança nas pessoas. 

 autonomia do empregado. 

 clara separação entre linha e staff. 

 dinâmica grupal e interpessoal. 

 

Questão 20   
Estamos no mundo da conectividade digital. O e-mail e o celular conseguem penetrar nas barreiras 
essenciais erguidas em torno do tempo pessoal e da vida familiar. Jogos de internet e televisão 
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permitem que milhões de pessoas estejam conectadas, mesmo assim, continuam solitárias, jamais 
receberão um afago, um abraço ou um beijo por esses meios. Adaptado de Coleman, 2011. 
O texto acima ressalta uma ameaça às Relações Humanas a partir da inclusão de novas tecnologias no 
cotidiano das pessoas. Assinale a alternativa que representa a ameaça citada de acordo com o texto. 

 estamos nos transformando em máquinas. 

 estamos deixando de raciocinar. 

 estamos perdendo o contato uns com os outros pessoalmente. 

 estamos abrindo nossos hábitos e costumes a estranhos. 

 estamos desinformados. 

 
DISCIPLINA D2 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
O NOVO HOMEM-CHAVE DO SUPREMO 

[...] 

Os lances finais para a escolha do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal estão fazendo o meio 

em Brasília trepidar. As conversas, negociações e tratativas tiveram início discreto há cinco meses, quando 

Carlos Ayres Britto se aposentou. Nas últimas semanas, contudo, a disputa envolveu um número inédito de 

candidatos e pré-candidatos - o total passou de 30 nomes- e foi embalada por uma lamentável guerra de 

dossiês,  acusações de bastidor, mensagens cifradas em artigos de imprensa e articulações de vulto 

envolvendo autoridades do governo. A razão principal para tamanha movimentação e interesse é fácil de 

entender. O próximo ministro assumirá o papel de homem-chave do Supremo, além de relatar o processo 

contra o deputado tucano Eduardo Azeredo (MG), conhecido como mensalão mineiro, ele terá condições de 

produzir mudanças notáveis no julgamento do mensalão do PT. 

TORRES, Izabelle; SEQUEIRA, Claudio Dantas. IstoÉ. 10 de abril de2103, nº 2264. P.37. 

 
As questões de 21 a 28 dizem respeito ao texto intitulado “O novo homem-chave do Supremo”. 

Questão 21   
O trecho “- o total passou de 30 nomes -” é: 

 Um confronto de ideia com o que foi exposto anteriormente no mesmo período. 

 Uma explicação. 

 Contraposição. 

 Um questionamento. 

 Uma conclusão de raciocínio. 

 
Questão 22   
O texto possui a seguinte quantidade de períodos com linguagem verbal: 

 2. 

 8. 

 6. 

 4. 

 5. 
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Questão 23   
A palavra “contudo” poderia ser substituída, sem prejuízo no significado, por: 

 Assim. 

 Além disso. 

 E. 

 No entanto. 

 Pois. 

 
Questão 24   
Na interpretação do texto, pode-se dizer que o mesmo: 

 Não possui palavras no plano argumentativo. 

 Possui palavras no plano argumentativo. 

 É totalmente descritivo. 

 Não tem descrição. 

 Não é informativo. 

 
Questão 25   
Em relação ao sentido, o texto é: 

 Predominantemente denotativo. 

 Predominantemente conotativo. 

 Denotativo somente no primeiro período. 

 Denotativo somente no último período. 

 Totalmente conotativo. 

 
Questão 26   
Na primeira expressão do texto  (“Os lances finais”)  existe: 

 Concordância verbal. 

 Regência verbal. 

 Concordância nominal. 

 Concordância nominal e verbal. 

 Regência verbal e nominal. 

 
Questão 27   
A palavra “últimas” está corretamente acentuada, pois é uma: 

 Proparoxítona. 

 Oxítona. 

 Paroxítona. 
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 Paroxítona terminada em “a”. 

 Paroxítona terminada em “s”. 

 
Questão 28   
A expressão “articulações de vulto” é sinônimo de : 

 Articulações pequenas. 

 Articulações simples. 

 Articulações  ingênuas. 

 Articulações infantis. 

 Articulações grandes e complexas. 

 
Texto para a questão 29 
 

 
http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/ 

Questão 29   
Na expressão “Leitura do Livro”, considerando também  os aspectos  não-verbais (último quadrinho), o 
personagem demonstra: 

 Satisfação. 

 Questionamento. 

 Tranquilidade. 

 Irritação. 

 Apreensão. 

 
Texto para a  questão 30 
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Questão 30   
No 2º balãozinho, na fala de Helga, existe a seguinte figura de linguagem: 

 Pleonasmo. 

 Anacoluto. 

 Ironia. 

 Onomatopeia. 

 Gradação. 
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