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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
SEDEST 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS  
 

PROVA 3 

 
Cargos: Auxiliar Administrativo, Digitador, Educador Social, Facilitador de Oficinas 

Culturais, Motorista, Técnico de rede, Técnico de referenciamento 
 

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 

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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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 30, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 

DISCIPLINA D1 – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto a seguir serve de base para responder às questões numeradas de 01 a 04. 

 
É indiscutível o importante papel que as redes sociais desempenham hoje nos rumos de nossa vida política 

e privada. São indiscutíveis também os avanços que introduziram nas comunicações, favorecendo o 

reencontro e a aproximação entre as pessoas e, se forem redes profissionais, facilitando a visibilidade e a 

circulação de pessoas e produtos no mercado de trabalho. A velocidade com que elas veiculam notícias, a 

extensão territorial alcançada e a imensa quantidade de pessoas que atingem simultaneamente não eram 

presumíveis cerca de uma década atrás, nem mesmo pelos seus criadores. Temos sido testemunhas, e 

também alvo, do seu poder de convocação e mobilização, assim como da sua eficiência em estabelecer 

interesses comuns rapidamente, a ponto de atuarem como disparadoras das várias manifestações e 

movimentos populares em todo o mundo atual. 

Portanto, não podemos sequer supor que elas tragam somente meras mudanças de costumes, porque seu 

peso, associado ao desenvolvimento da informática, é semelhante à introdução da imprensa, da máquina a 

vapor ou da industrialização na dinâmica do nosso mundo. As redes sociais provocam mudanças de fundo 

no modo como as nossas relações ocorrem, intervindo significativamente no nosso comportamento social e 

político. Isso merece a nossa atenção, pois acredito que uma característica das redes sociais é, por mais 

contraditório que pareça, a implantação do isolamento como padrão para as relações humanas. 

                                 Dulce Critelli (fragmento da reportagem “A ilusão das redes sociais”) 

 

Questão 01   
O texto foi escrito com o principal propósito de  

 criticar as relações cultivadas nas redes sociais por se basearem apenas na virtualidade. 

 garantir uma comunicação virtual com mais intimidade entre pessoas que têm aversão de se 
encontrarem pessoalmente. 

 levantar dados para uma reflexão sobre as tendências das redes sociais. 

 alertar apenas para as mudanças significativas no comportamento social e político das pessoas. 

 evitar a aquisição de equipamentos para acesso às redes já que exercem intenso fascínio nas 
pessoas. 

 
Questão 02   
Em relação ao período “São indiscutíveis também os avanços que introduziram nas comunicações, 
favorecendo o reencontro e a aproximação entre as pessoas e, se forem redes profissionais, facilitando a 
visibilidade e a circulação de pessoas e produtos no mercado de trabalho...”, é CORRETO afirmar que: 

 o emprego da palavra “que” é um recurso coesivo que expressa valor semântico de explicação. 

 no uso das expressões “avanços” e “comunicações” ocorre um fenômeno semântico denominado 
homonímia. 

 a palavra “reencontro” foi empregada com o propósito de chamar a atenção do leitor para que deixe 
de lado a comunicação entre as pessoas. 

 A forma verbal “São” está empregada no plural para estabelecer uma relação de concordância com o 
termo ”Os avanços”. 

 A passagem “São indiscutíveis também os avanços...” foi construída na voz passiva. 
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Questão 03   
Assinale a alternativa em que a autora utilizou um recurso coesivo que expressa relação sintático-semântica 
de concessão. 

 “...assim como da sua eficiência em estabelecer interesses comuns rapidamente...” 

 “...se forem redes profissionais...” 

 “...que atingem simultaneamente não eram presumíveis cerca de uma década atrás...” 

 “...não podemos sequer supor que elas tragam somente meras mudanças de costumes...” 

 “...pois acredito que uma característica das redes sociais é, por mais contraditório que pareça, a 
implantação do isolamento como padrão para as relações humanas.” 

 
Questão 04   
No trecho “...não podemos sequer supor que elas tragam somente meras mudanças de costumes, porque 
seu peso, associado ao desenvolvimento da informática, é semelhante à introdução da imprensa, da 
máquina a vapor ou da industrialização na dinâmica do nosso mundo” pode-se afirmar que: 

 a palavra “porque” está grafada incorretamente. 

 a palavra “sequer” está empregada inadequadamente. 

 a palavra “meras” concorda com o substantivo “mudanças”. 

 as palavras “desenvolvimento” e “dinâmica” são sinônimas. 

 a palavra “introdução” é termo regido de “máquina”. 

 
O texto a seguir serve de base para responder à questão 05. 

 
 

Questão 05   
No contexto apresentado, a personagem se expressa informalmente. Se sua fala fosse proferida em norma 
padrão da língua, a construção seria: 

 Assistir horario eleitoral em 3D não foi uma boa! 

 Assistir o horario eleitoral em 3D não foi uma boa! 

 Assistir o horário eleitoral em 3D não foi uma boa! 

 Assistir ao horário eleitoral em 3D não foi uma boa! 

 Assistir ao horario eleitoral em 3D não foi uma boa! 
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O texto a seguir serve de base para responder à questão 06. 

 
Questão 06   
Nos versos de Caetano Veloso tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na 
elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do 
texto, entretanto, percebe-se, também, a presença marcante da função emotiva através do verso 

 “É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi” 

 “Da dura poesia concreta de tuas esquinas” 

 “Da deselegância discreta de tuas meninas” 

 “A tua mais completa tradução” 

 “Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João” 

 
O texto a seguir serve de base para responder à questão 07. 

 
Questão 07   
No diálogo dos peixes, registra-se uma figura de linguagem denominada: 

 pleonasmo. 

 metonímia. 

 eufemismo. 

 onomatopeia. 

 prosopopeia. 

 
Questão 08   
Avalie as quatro afirmativas abaixo, com base no texto de Bob Marley, 
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I. O pronome oblíquo “me” está empregado de acordo com a norma culta. 
II. A palavra “baterá” está acentuada pela mesma razão de “voltará”. 
III. o autor empregou um recurso coesivo com valor semântico de contradição. 
IV. as formas verbais empregadas concordam adequadamente com o sujeito da mensagem. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 I, II e III, apenas 

 II e III, apenas 

 II, III e IV apenas. 

 I, II e IV apenas. 

 I, II, III e IV. 

 
O texto a seguir serve de base para responder à questão 09. 

 
Questão 09   
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

 a grafia da palavra “ansiedade” está incorreta. 

 ocorre um fenômeno semântico denominado antonímia. 

 esclarece o significado da expressão “força do hoje”. 

 o “mas” exerce conclusão em relação à ideia anterior. 

 a mensagem é carregada de ironia. 

 
Questão 10   
Apenas uma das frases foi construída na voz passiva sintética. Assinale-a. 
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DISCIPLINA D2 – MATEMÁTICA  
 

Questão 11   
Quatro estudantes vão fazer uma viagem para participar de um concurso público. A distância total a ser 
percorrida para ir e voltar será de 400 km. O veículo no qual eles irão viajar consome 1 litro de combustível 
a cada 8 km rodados. Eles vão gastar também mais R$ 1.250,00 com o pagamento de hospedagem e 
outras despesas. Sabendo que o litro de gasolina estava sendo vendido a R$ 3,50 e que a despesa total vai 
ser dividida igualmente entre os quatro estudantes, pode-se concluir cada um irá pagar 

 R$ 356,25 

 R$ 312,50 

 R$ 562,50 

 R$ 175,00 

 R$ 366,55 

 

Questão 12   
A prova de um concurso público é composta por 15 questões de português, 15 de matemática, 15 de direito 

e 15 de atualidades. Um candidato acertou 
5

4
 das questões dessa prova. Com base nessas informações, 

pode-se concluir que o percentual de questões da prova que esse candidato NÃO acertou é igual a: 

 10% 

 20% 

 40% 

 60% 

 80% 

 

Questão 13   
Um estudante está se preparando para fazer um concurso público e organizou seu calendário de revisão da 
seguinte forma: de dois em dois dias ele vai revisar as disciplinas de direito; estabeleceu o intervalo de três 
em três para português e de quatro em quatro dias para revisar matemática. Se numa segunda-feira ele 
começou sua preparação e revisou todas as disciplinas, então o próximo dia da semana que ele vai revisar 
todas as disciplinas ao mesmo tempo será:  

 Terça-feira. 

 Quarta-feira.  

 Quinta-feira. 

 Sexta-feira.  

 Sábado.  

 

Questão 14   
João está se preparando para fazer um concurso público e precisa ler um livro.  No seu primeiro dia de 
estudos, conseguiu ler um terço das páginas desse livro; no segundo dia, leu um quinto e no terceiro dia 
conseguiu ler mais um quarto. Sabendo que ainda restaram 26 páginas para serem lidas e encerrar a leitura 
do livro. Pode-se concluir que o número total de páginas era igual a:  

 90. 

 60. 
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 150. 

 120. 

 400. 

 

Questão 15   
Fazendo uma pesquisa sobre os preços de um livro um estudante percebeu que houve um aumento de 
20% com relação ao valor praticado no mês anterior. Um mês após pesquisou o preço novamente e 
constatou que, dessa vez, houve uma queda de 20% no preço do livro com relação ao valor anterior. Assim, 
comparando este último preço com o valor inicial do livro, pode-se concluir que:  

 o último valor ficou igual ao valor inicial. 

 o último valor ficou maior que o valor inicial em mais de 10%. 

 o último valor ficou 4% inferior ao valor inicial. 

 o vendedor terá lucro maior que 10% na venda desse livro. 

 não haverá lucro nem prejuízo. 

 

Questão 16   
O vestibular para preenchimento das vagas de quatro cursos de uma universidade apresentou os seguintes 
números: 

Curso Nº de inscritos Nº de vagas 

Administração 800 50 

Ciências Contábeis 1200 60 

Direito 640 40 

Informática 1920 80 

 
Verificando os dados da tabela acima, pode-se concluir que: 

 A razão entre o número de vagas e o número de inscritos é a mesma para os cursos de 
Administração e Direito. 

 O curso de Direito é o mais concorrido. 

 O Curso de Ciências Contábeis é o menos concorrido. 

 A razão entre o número de inscritos e o número de vagas no curso de Informática é menor que 20.  

 Todos os cursos apresentaram a mesma concorrência. 

 

Questão 17   
Em sua preparação para fazer as provas de um concurso público, João dedica-se a estudar 4 horas por dia 
e consegue ler 18 páginas de um livro a cada dia, finalizando assim o livro todo em 36 dias. Se João passar 
a estudar 6 horas por dia, conseguirá ler 24 páginas do livro por dia. Então a quantidade de dias que ele 
necessitará para ler completamente o livro será: 

 30 

 32 

 34 

 36 

 40 
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Questão 18   
A prova de um processo seletivo é composta por 50 questões de múltipla escolha. Para a formação da nota 
final do candidato é adotado o seguinte critério: para cada questão que o candidato responde corretamente 
são atribuídos 3 pontos; para cada questão que o candidato responde de forma incorreta são retirados 2 
pontos. Um candidato respondeu todas as questões e obteve um total de 100 pontos. Pode-se concluir que 
esse candidato:  

 respondeu corretamente 20 questões. 

 respondeu incorretamente 10 questões. 

 respondeu mais questões erradas do que certas. 

 acertou e errou a mesma quantidade de questões. 

 acertou 45 questões e errou as demais. 

 

Questão 19   

João é um estudante que organiza as 24 h do seu dia da seguinte forma: 
3

1
do tempo para dormir; a metade 

do tempo restante para estudar; e o restante do tempo para atividades diversas como descanso e lazer. O 
tempo do dia que ele destina para as atividades diversas é igual a: 

 2 h 

 4 h 

 5 h 

 6 h 

 8 h 

 

Questão 20   

Um estudante foi comprar alguns livros e gastou 
6

1
do seu dinheiro com um livro de matemática; 

4

1
ele 

gastou na compra de um livro de português; a metade ele empregou em um livro de direito ficando ainda 
com R$ 30,00. Nessas condições, pode-se concluir que a quantia que esse estudante possuía inicialmente 
era 

 R$ 330,00 

 R$ 240,00 

 R$ 270,00 

 R$ 360,00 

 R$ 420,00 

 

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: 

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

 O calor da explosão e o fogo queimaram as pessoas e a Natureza. 
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 Milhares de pessoas foram mortas no momento da explosão. 

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

 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 Justiça inglesa revelou irregularidades na Copa de 2010. 

 Vários dirigentes da FIFA foram presos. 

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

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

 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: 

 F, F, V. 

 V, V, V. 

 F, V, V. 

 V, F, F. 

 V, V, F. 

 
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 
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 era governador do estado de Pernambuco. 

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

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

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

 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: 

 V, V, V. 

 V, F, V. 

 F, F, V. 

 F, F, F. 

 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. 

 
 

Questão 26   
A fórmula digitada na célula A6 significa: 

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

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

 o mesmo que =A1+A2+A3+A4. 
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 obter o resultado R$ 150,00.  

 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: 

 R$ 150,00 

 =SOMA(A1:A4) 

 R$ 50,00 

 R$ 0,00 

 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 

 o parágrafo inteiro vai aumentar o tamanho da fonte. 

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

 a opção de imprimir o documento será aberta. 

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

 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: 
 

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

 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. 

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

 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: 
 

 Manter pressionada a tecla Shift e pressionar tecla P. 

 Manter pressionada a tecla Alt e pressionar tecla I. 

 Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar tecla I. 

 Manter pressionada a tecla Shift e pressionar tecla I. 

 Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar tecla P. 
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