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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SEDEST
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS
PROVA 2
Cargos: Assistente Social, Coordenador, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo,
Tecnólogo em Alimentos
Data de aplicação: 30/08/2015

Leia com atenção as instruções abaixo
1. Ao receber este caderno, aguarde a autorização do fiscal de sala e em seguida confira se ele

2.
3.

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.
O cartão de respostas será entregue oportunamente pelos fiscais de sala. Ao recebê-lo, lembre-se
de assinar no local indicado.
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

4.

5.

B C

E

Atenção: A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta.
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.
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 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
No próximo dia 04/10/2015 haverá eleição para escolha de conselheiros e conselheiras dos Conselhos
Tutelares dos municípios. Considerando o regramento previsto atualmente no Estatuto da Criança e do
Adolescente, nesta data
A

serão eleitos, para cada Conselho, três membros titulares e três membros suplentes para exercício
de um mandato de dois anos, admitida reeleição por igual período.

B

poderão votar todos os eleitores cadastrados em zonas e sessões eleitorais sediadas na
circunscrição do Conselho, mais os adolescentes que se cadastrarem como eleitores até seis
meses antes do pleito.

C

serão votados candidatos que, necessariamente, tenham mais de vinte e um anos, residam no
Município e tenham reputação ilibada.

D

as eleições serão, pela primeira vez, realizadas sob o controle e supervisão da Justiça Eleitoral, com
adoção, sempre que possível, do sistema eletrônico de votação.

E

os eleitores poderão votar nos candidatos ao Conselho Tutelar e ainda escolher os representantes
da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Questão 02
A lei 8.069/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo essa lei considera-se criança
e adolescente, respectivamente:
A

pessoa até 16 anos de idade completos; pessoa acima de 16 anos.

B

pessoa até 12 anos de idade incompletos; pessoa entre 12 e 18 anos de idade.

C

pessoa até 16 anos de idade incompletos; pessoa acima de 16 anos.

D

pessoa até 14 anos de idade incompletos; pessoa entre 14 e 18 anos de idade.

E

pessoa até 16 anos; pessoa acima de 18 anos.

Questão 03
Assinale a alternativa em que os direitos ali elencados NÃO correspondem aos direitos sociais previstos no
art. 6º, da Constituição Federal.
A

saúde, moradia e trabalho.

B

previdência privada, seguro de vida e aplicação de pena digna.

C

proteção à infância, à maternidade e alimentação.

D

assistência aos desamparados, trabalho e moradia.

E

previdência social, saúde e educação.

Questão 04
Nas alternativas a seguir, assinale a que todos os direitos destacados se relacionam com algum direito dos
trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição Federal de 1988:
A

Seguro desemprego, aposentadoria, gozo de férias anuais remuneradas.

B

Plano de saúde, seguro desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço.

C

Salário mínimo, garantia de vínculo empregatício, salário família

D

Aviso prévio, seguro desemprego, plano de saúde.

E

Plano de saúde, aposentadoria, gozo de férias anuais remuneradas.
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Questão 05
Segundo a Declaração dos Direitos da Criança, proclamada pela ONU, no ano de 1959, a criança terá
direito à proteção contra o abandono e à exploração no trabalho, compreendendo diversos direitos,
EXCETO:
A

proteção a todas as formas de crueldade.

B

proibição de trabalho sem definição de uma idade mínima.

C

permissão de trabalho em horário escolar, desde que se trate de criança moradora de rua.

D

proibição de ser criança utilizada como objeto de tráfico.

E

ocupação que não impeça o seu desenvolvimento físico, mental e moral.

Questão 06
De acordo com a Resolução CONANDA nº 119, de 11 de dezembro de 2006, o SINASE constitui-se de uma
política pública de inclusão do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas
dos diferentes campos das políticas públicas e sociais, para isso incluindo os seguintes sistemas:
A

Nacional e Estaduais.

B

Estaduais, Distrital e Municipais.

C

Distrital e Municipais.

D

Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais.

E

Estaduais e Municipais, somente.

Questão 07
Nos termos do que dispõe a lei do SINASE – 12.594/12, o adolescente sujeito a medidas socioeducativas,
em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação,
dependerá do Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão das
atividades a serem desenvolvidas com o adolescente, que deverá ser elaborado:
A

somente pela equipe técnica do respectivo programa.

B

pela equipe técnica do respectivo programa com a participação da comunidade.

C

pela família do adolescente, se o mesmo for portador de alguma deficiência.

D

pelo adolescente em conjunto com a equipe técnica.

E

pela equipe técnica do respectivo programa com a participação do menor e de sua família.

Questão 08
Segundo dispõe o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069/90, na hipótese de suspeita ou
confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou
adolescente, sem prejuízo de outras providências legais, serão obrigatoriamente comunicados:
A

ao Juiz da Vara da Infância e Juventude

B

ao Ministério Público

C

à autoridade policial

D

ao Conselho Tutelar

E

ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Questão 09
Conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança poderá viajar para fora da
comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial,
EXCETO:
A

se estiver acompanhada de um ascendente, comprovado documentalmente e tratar-se de comarca
contígua à sua, situada na mesma unidade da Federação.

B

se estiver acompanhada de um ascendente, comprovado documentalmente, independentemente da
Comarca de destino.

C

se estiver acompanhada de um colateral maior, até o quarto grau, comprovado documentalmente o
parentesco e tratar-se de comarca contígua à sua, situada na mesma unidade da Federação.

D

se estiver acompanhada de um ascendente, comprovado documentalmente.

E

se estiver acompanhada de pessoa maior, independentemente de autorização dos pais ou
responsável.

Questão 10
De acordo ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na hipótese dos pais ou responsáveis
aplicar castigo físico à criança ou adolescente, como forma de correção, disciplina, educação, estarão
sujeitos às seguintes medidas a serem aplicadas pelo Conselho Tutelar.
A

Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.

B

Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, bem como a prestação de
serviços a entidades que cuidem de menores.

C

Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e afastamento do lar.

D

Encaminhamento a cursos de orientação e suspensão do poder familiar.

E

Suspensão do poder familiar e advertência.

DISCIPLINA D2 – LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir serve de base para responder à questão 11.

Questão 11
No contexto apresentado, o autor se expressa informalmente. Se sua frase fosse proferida em norma
padrão da língua, assumiria a seguinte redação:
A

Não se esqueça que sua vida não está lá fora, não depende do que você ouve, mas do que está na
sua consciencia.

B

Não se esqueça que sua vida não está la fora, não depende do que você ouve, mas do que está na
sua consciência.

C

Não esqueça-se que sua vida não está lá fora, não depende do que você ouve, mas do que está na
sua consciência.

D

Não se esqueça de que sua vida não está la fora, não depende do que você ouve, mas do que está
na sua consciencia.

E

Não se esqueça de que sua vida não está lá fora, não depende do que você ouve, mas do que está
na sua consciência.
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O texto a seguir serve de base para responder à questão 12.

Questão 12
Em “Homem que se cuida não perde o melhor da vida”, o autor utilizou um recurso coesivo que expressa
relação sintático-semântica de
A

consequência.

B

concessão.

C

restrição.

D

explicação.

E

condição.

O texto a seguir serve de base para responder às questões 13 e 14.

Questão 13
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que:
A

o emprego das formas verbais “chegam”, “pousam” e “alçam” estabelecem uma relação de
contradição com o verso “alimentam-se um instante em cada par de mãos”.

B

o propósito comunicativo do texto é relatar sobre a efemeridade da vida do poeta.

C

os termos “pássaros” e “alçapão” mantêm uma relação de sinonímia com a expressão
“mãos vazias”.

D

no primeiro verso, o poeta fez uso de uma figura de linguagem denominada metáfora.

E

o poema revela a escassez de livros para adquirir um vocabulário adequado para produzir um texto.
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Questão 14
Da leitura do texto, conclui-se que:
A

no final do poema, o poeta Mário Quintana reconhece que os ideais dos poemas, as reflexões, já
existem dentro de cada ser humano.

B

a poesia não influencia nossas ações, nossos pensamentos porque "voam" na imaginação.

C

o título do poema sintetiza uma provável relação com o profundo conhecimento de um vocabulário
rebuscado.

D

o poeta utiliza uma hipérbole entre “poemas” e “pássaros”.

E

os versos do poema revelam que a poesia não desperta inspiração poética nos leitores.

O texto a seguir serve de base para responder à questão 15.

Questão 15
Sobre a campanha, pode-se afirmar que:
A

o emprego do vocábulo “nenhuma” é fundamental para a compreensão do potencial da mulher para
fazer parte da política.

B

faz um alerta para que somente as mulheres negras possam fazer parte da política.

C

compartilha da preocupação da mulher com a aparência já que isso é importante para o exercício do
poder.

D

utiliza as ocorrências da forma verbal “faça” como estratégia persuasiva para influenciar a mudança
de comportamento da mulher.

E

associa o vocábulo “silêncio” à imagem da mulher.

O texto a seguir serve de base para responder à questão 16.

Disponível em: www.sjs.com.br
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Questão 16
Leia as afirmações:
I. A passagem “... as árvores destinadas à produção de papel provêm de florestas plantadas”...” foi
construída na voz passiva.
II. A relação estabelecida entre o termo regente “destinadas” e o termo regido “produção” é de regência
nominal.
III. A forma verbal “provêm” foi empregada no plural para estabelecer uma relação de concordância com o
sujeito da mensagem.
Está CORRETO o que se afirma apenas em
A

I.

B

II e III.

C

I, II e III.

D

I e II.

E

I e III.

O texto a seguir serve de base para responder à questão 17.

Questão 17
O texto contém um desvio da norma padrão da língua portuguesa. Corrige-se essa inadequação com a
substituição de
A

seres humanos por ser humano.

B

permaneçam por permanecem.

C

humildes por humilde.

D

modestos por modesto.

E

despretenciosos por despretensiosos.

Questão 18
Avalie as quatro afirmativas abaixo, com base no texto de Carlos Drummond de Andrade.

I. O adjetivo “inesgotável” está no singular para estabelecer concordância com o substantivo “fonte”.
II. A palavra “incrível” está acentuada por ser paroxítona terminada em “L”.
III. O recurso coesivo “mas” poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por “todavia”.
IV. Há um desvio no que se refere à concordância verbal.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A

I, II e III, apenas.

B

III e IV, apenas.

C

I, III e IV apenas.
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D

I, II e IV apenas.

E

I, II, III e IV.

O texto a seguir serve de base para responder à questão 19.

Questão 19
Pela forma como as informações estão organizadas, observa-se que, nesse texto, busca-se
A

conseguir a adesão do leitor para adquirir a obra literária.

B

reforçar o canal de comunicação com o leitor.

C

divulgar informações sucintas a respeito do livro.

D

enfatizar os sentimentos e as impressões do escritor.

E

ressaltar os elementos estéticos narrados no livro.

O texto a seguir serve de base para responder à questão 20.

Questão 20
No verso “Vem de mansinho a brisa e me diz”, registra-se uma figura de linguagem denominada:
A

metáfora.

B

metonímia.

C

sinestesia.

D

prosopopeia.

E

eufemismo.
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DISCIPLINA D3 – CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 21
No dia 6 de agosto de 1945 os EUA lançaram sobre o centro da cidade de Hiroshima uma bomba atômica
que aterrorizou o mundo. Três dias depois outra bomba foi lançada, desta vez sobre a cidade de Nagasaki.
Esse fato histórico completou 70 anos. Acerca desse tema, assinale a opção INCORRETA:
A

O solo ficou envenenado, mas atualmente, graças ao avanço tecnológico, foi possível fazer
totalmente a descontaminação do solo.

B

O calor da explosão e o fogo queimaram as pessoas e a Natureza.

C

Milhares de pessoas foram mortas no momento da explosão.

D

Ainda hoje alguns sobreviventes sentem os efeitos causados pelas bombas atômicas.

E

No momento da explosão, algumas pessoas desapareceram vaporizadas, não deixando cadáveres.

Questão 22
O Futebol Internacional recentemente foi vítima de escândalos de corrupção. Uma investigação conjunta do
Departamento de Justiça dos Estados Unidos, FBI e da Receita Federal americana levou à prisão sete
dirigentes da Fifa incluindo o brasileiro José Maria Marin, ex-presidente da CBF. Acerca desse tema, está
INCORRETO o que se afirma em:
A

A Justiça inglesa revelou irregularidades na Copa de 2010.

B

Vários dirigentes da FIFA foram presos.

C

As prisões e a investigação lançam dúvida sobre a transparência e honestidade do processo de
escolha nos últimos torneios.

D

Autoridades da Fifa se envolveram em vários crimes, incluindo fraude, subornos e lavagem de
dinheiro.

E

Brasileiros estão implicados no esquema de corrupção, de acordo com o departamento de Justiça
dos EUA.

Questão 23

Em 2016, o Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos. Sobre esse evento e seus
preparativos, considere as afirmações nos itens a seguir:
I – O Rio de Janeiro tem investido em saneamento para viabilizar os jogos Olímpicos.
II – Na Baía de Guanabara alguns estudos apontam os riscos de doenças transmitidas em contato com a
água.
III – O esquema de segurança contará com número reduzido de homens sendo um quantitativo inferior a,
por exemplo, o que foi utilizado nos Jogos que aconteceram em Londres.
A sequência que indica corretamente a respectiva classificação dos itens como V (verdadeiro) ou F (falso)
é:
A

F, F, V.

B

V, V, V.

C

F, V, V.

D

V, F, F.

E

V, V, F.
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Questão 24
Observe a seguinte manchete publicada na internet:
Eduardo Campos morre em Santos após queda do avião em que viajava
Jato caiu sobre casa em um bairro residencial da cidade, no litoral paulista.
http://g1.globo.com

O trecho da manchete destacado acima se refere a um trágico acidente de avião ocorrido no dia
13/08/2014. Neste acidente faleceram todos os ocupantes do avião, dentre eles EDUARDO CAMPOS, que
na ocasião
A

era governador do estado de Pernambuco.

B

viajava para São Paulo com a finalidade de realizar convenção partidária para confirmar seu nome
como candidato à presidência da República.

C

era candidato à presidência da República e aparecia em 1º lugar em todas as pesquisas de opinião.

D

viajava para cumprir agenda de sua campanha à Presidência da República.

E

era governador do estado de Pernambuco, mas estava temporariamente licenciado para concorrer à
presidência da República.

Questão 25
Observe a seguinte manchete publicada na internet:
A origem da atual crise na Grécia se deu há dez anos, quando foi revelado por autoridades da Europa
que o país havia maquiado suas contas ao longo de vários anos para conseguir entrar na zona do euro.
(http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/).

Acerca desse tema, considere as afirmações nos itens a seguir:
I – A liberação de novos recursos ao país estava condicionada à adoção de medidas de austeridade, a exemplo
do aumento de impostos e o corte nas aposentadorias.
II – Os gregos foram às urnas dizer se aceitavam ou não as medidas de austeridade impostas pelos EUA.
III – A Grécia, nas últimas décadas, gastou bem mais do que podia recorrendo a constantes empréstimos para
financiar suas despesas.
A sequência que indica corretamente a respectiva classificação dos itens como V (verdadeiro) ou F (falso)
é:
A

V, V, V.

B

V, F, V.

C

F, F, V.

D

F, F, F.

E

F, V, F.

Observe a figura abaixo, que foi extraída a partir de uma planilha do Microsoft Excel, para responder
às questões 26 e 27.
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Questão 26
A fórmula digitada na célula A6 significa:
A

obter o resultado do somatório do valor da célula A1 com o valor da célula A4.

B

realizar a AutoSoma dos valores da coluna A que estão acima da célula A6.

C

o mesmo que =A1+A2+A3+A4.

D

obter o resultado R$ 150,00.

E

o mesmo que =A1+A4-A5.

Questão 27
Realize os seguintes comandos na sequência: clique na célula A6; mantenha pressionada a tecla Ctrl e
pressione a tecla C liberando as duas teclas em seguida; clique na célula B6 e, em seguida, pressione a
tecla Enter. O resultado ou a fórmula obtida será:
A

R$ 150,00

B

=SOMA(A1:A4)

C

R$ 50,00

D

R$ 0,00

E

R$ 100,00.

Observe a figura abaixo, que foi extraída a partir de um documento do Microsoft Word, para
responder às questões 28 e 29.

Questão 28
Considere a seguinte sequência de comandos e assinale a alternativa CORRETA: clicar duas vezes com o
mouse sobre a palavra Hoje; em seguida aumentar o tamanho da fonte; depois manter pressionada a tecla
Ctrl e pressionar tecla Z.
Após esses comandos
A

o parágrafo inteiro vai aumentar o tamanho da fonte.

B

a palavra Hoje vai ficar com a fonte maior que as outras palavras do texto.

C

a opção de imprimir o documento será aberta.

D

o comando será desfeito e o texto ficará com a mesma formatação anterior.

E

a primeira linha do texto vai ficar com a fonte maior que a segunda linha.

Questão 29
Considere a seguinte sequência de comandos e assinale a opção CORRETA: selecionar o texto “Data de
realização das provas do processo seletivo.”; manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar a tecla X
soltando as duas em seguida; posicionar o cursor depois do ponto final após a palavra provas; manter
pressionada a tecla Ctrl e pressionar a tecla V soltando as duas em seguida.
Após esses comandos o texto final será:
Nível Superior – 30/08/2015
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A

Hoje é dia 30 de agosto de 2015. Muitos candidatos estão inscritos para fazer as provas.

B

Hoje é dia 30 de agosto de 2015. Data de realização das provas do processo seletivo. Muitos
candidatos estão inscritos para fazer as provas. Data de realização das provas do processo seletivo.

C

Hoje é dia 30 de agosto de 2015. Muitos candidatos estão inscritos para fazer as provas. Data de
realização das provas do processo seletivo.

D

Hoje é dia 30 de agosto de 2015. DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO
SELETIVO. Muitos candidatos estão inscritos para fazer as provas.

E

Hoje é dia 30 de agosto de 2015. DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO
SELETIVO. Muitos candidatos estão inscritos para fazer as provas. Data de realização das provas
do processo seletivo.

Questão 30
Uma das necessidades do operador do editor de textos Microsoft Word é imprimir os documentos que estão
digitados. É importante que o comando de impressão seja feito de forma rápida podendo usar para isso as
teclas de atalho. As teclas de atalho que abrem a janela de opções de imprimir são:
A

Manter pressionada a tecla Shift e pressionar tecla P.

B

Manter pressionada a tecla Alt e pressionar tecla I.

C

Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar tecla I.

D

Manter pressionada a tecla Shift e pressionar tecla I.

E

Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar tecla P.
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