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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.   

2. A Folha de Respostas será entregue oportunamente pelos Fiscais de Sala e seu preenchimento será de 

inteira responsabilidade do candidato, não havendo troca em hipótese de rasura ou de qualquer 

danificação, ao recebê-lo, assine-o.    

3. Na Folha de Respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme o 

seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta em tubo transparente, 

conforme exemplo abaixo:   

ATENÇÃO! A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta.    

4. O tempo total para a resolução da prova e preenchimento da Folha de Respostas é de 3 (três) horas. Ao 

terminar as provas, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas, e assine a Lista de Presença. 

5. Conforme orientações governamentais e o protocolo de prevenção à COVID-19: 

• O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o período de realização 

das provas, de forma a cobrir as regiões do nariz e boca, retirando apenas para ingestão de lanches, 

água, sucos e similares, e para fazer a troca pela máscara reserva. A máscara pode ser de tecido ou 

de qualquer outro material, desde que não tenha partes de metal; 

• É vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos candidatos e pelos aplicadores de 

provas; 

• Os candidatos devem lavar as mãos com álcool a 70% sempre que receber, ou entregar alguma 

documentação; 

• A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do banheiro deve ser solicitada 

ao Fiscal de Sala, o qual fará o seu acompanhamento ao local, observada a restrição de uso de uma 

pessoa por vez; 

• Há um controle rígido quanto à utilização dos sanitários, o qual somente poderá ser utilizado por um 

candidato de cada vez, passando por um protocolo de higienização e de verificação por meio de 

detector de metais. Portanto, evite a utilização dos sanitários; 

• Evite contato com outras pessoas após a aplicação da prova. Depois da avaliação, vá para casa, 

tome um banho e se possível coloque a roupa para lavar. 

6. Após a entrega da Folha de Respostas não será permitido o uso dos sanitários. 

7. O candidato só poderá sair da Sala com o Caderno de Provas após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos 

do início da aplicação da prova. 

8. As provas, os gabaritos, os resultados e as demais informações referentes ao Processo Seletivo 

Simplificado, serão divulgados no site oficial da FACAPE: www.facape.br, conforme previsto no 

Calendário de Eventos do Edital da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

de Petrolina/PE. 
 

Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA – NS-01A 
 

TEXTO 01 - PARA AS QUESTÕES 01 E 02 
 

 
https://br.pinterest.com/pin/500532946068946591/. 
Acesso em 28/4/2021. 

 

QUESTÃO 01 
No primeiro balãozinho (TEXTO 01), o personagem 
diz explicitamente que “tava cantando uma 
musiquinha em inglês”.  Essa informação: 

I. Está no plano da compreensão do texto. 
II. Não está no plano da compreensão do texto 

e contém ambiguidade. 
III. Está no plano da interpretação do texto. 
Está correto o que se afirma no(s) item (ns): 
 

A) Somente no I. 
B) Somente no III. 
C) I e III. 
D) Somente no II. 
E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 02 
Considerando os elementos verbais e não verbais 
do Texto 01, pode-se afirmar, no plano da 
interpretação, que: 
 

A) Chico Bento sabe falar inglês. 
B) Não sabe o significado da expressão em 

inglês dita pelo interlocutor dele. 
C) Os dois personagens não sabem falar inglês. 
D) É aniversário da mãe de Chico Bento. 
E) Chico Bento gostou do presente. 

 

TEXTO 02 - PARA AS QUESTÕES 03 E 04 

Caminhão estacionado em cidade pernambucana. 

QUESTÃO 03 
Pode-se afirmar que essa fotografia do caminhão 

I. é um gênero textual. 
II. Não é um gênero textual. 
III. é um gênero textual com palavras 

polissêmicas. 
Está correto o que se afirma no(s) item (ns): 
 

A) Somente no I. 
B) Somente no II. 
C) Somente no III. 
D) I e III. 
E) II e III. 

 
QUESTÃO 04 
A frase que está embaixo da fotografia, em itálico 
(Caminhão estacionado em cidade 
pernambucana), é chamada de: 
 

A) Lead. 
B) Subtítulo. 
C) Manchete. 
D) Legenda. 
E) Copydesk. 

 

TEXTO 03 - PARA A QUESTÃO 05 
 

 
 
QUESTÃO 05 
Na parte escrita do Texto 03 (AVISO: proibida a 
entrada de pessoas não autorizadas), percebe-se: 
 

A) Um desvio da norma padrão quanto à 
regência verbal. 

B) Um desvio da norma padrão quanto à 
concordância nominal. 

C) Que a expressão “proibida a entrada” está 
correta em relação ao que estabelece a 
norma padrão. 

D) Que a expressão “proibida a entrada” produz 
ambiguidade sintática e semântica. 

E) Que a expressão “proibida a entrada” está 
incorreta quanto ao que estabelece a norma 
padrão. 

 

https://br.pinterest.com/pin/500532946068946591/
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TEXTO 04 - PARA A QUESTÃO 06 
 

 
 
QUESTÃO 06 
Quanto ao uso da crase nesse Texto 04, pode-se 
afirmar que: 
 

A) Está correto em “Á 150m”. 
B) Está correto em “desvio a direita”. 
C) Não está correto em “desvio a direita”. 
D) Nas expressões “Á 150m” e “desvio a direita” 

o uso é facultativo. 
E) O correto na expressão á150m” seria à 

150m”. 
 

TEXTO 05 - PARA AS QUESTÕES 07 E 08 

https://www.google.com/search?q=tirinhas+sobre+p
reconceito+lingu%C3%ADstico&tbm=isch&source=i
u&ictx=1&fir=9UBmcHWJiNhvYM%252C2eB3iB4fK
5ya6M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQvDXu1xWr3p2 

YnyqbkLAjiiqVI0A&sa=X&ved=2ahUKEwjg0P6i-KD 

wAhWkB9QKHZlCC90Q9QF6BAgREAE&biw=1242
&bih=597#imgrc=yhyy3symHHKpFM. Acesso em 
28/4/2021. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 
O efeito de humor nesse Texto 05 é produzido, 
entre outros aspectos, pelo uso repetitivo da 
palavra “tipo”. No plano coesivo, isso se chama: 
 

A) Elipse. 
B) Catáfora e reiteração. 
C) Reiteração. 
D) Catáfora e elipse. 
E) Elipse e reiteração. 

 

QUESTÃO 08 
Existe exemplo de concordância verbal em: 
 

A) ”Ela, tipo”. 
B) ”Tipo, ela”. 
C) ”Gente fina”. 
D) “Tipo, papo”. 
E) “Engatamos”. 

 
TEXTO 06 - PARA A QUESTÃO 09 
 

 https://br.pinterest.com/pin/715087247066153315/. 
Acesso em 28/4/2021. 

 
QUESTÃO 09 

Para explicar melhor o significado do amor, a 
personagem feminina (Texto 06) usa, 
predominantemente, o tipo de argumentação 
chamado de: 
 

A) Direção. 
B) Argumento de autoridade. 
C) Argumentação por citação. 
D) Evidência. 
E) Analogia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/715087247066153315/
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TEXTO 07 - PARA A QUESTÃO 10 

 

https://www.google.com/search?q=gosto+de%2C+
mas&tbm=isch&ved=2ahUKEwj3saX_i6HwAhXhBrk
GHSf_CQ8Q2-cCegQIABAA&oq=gosto+de%2C+m 

as&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAI
EB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBg
gAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAg
QHjIGCAAQCBAeOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM
6AggAOgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgYI
ABAFEB5Q96qDAVip94QBYJT-hAFoJnAAeACAA 

agCiAHmcpIBBDItNjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6L
WltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=n2mJYLfmC-G 

N5OUPp_6neA&bih=597&biw=1242#imgrc=QgHpf
D9HmuwP1M. Acesso em 28/4/2021. 

 
QUESTÃO 10 
É exemplo de operador argumentativo a seguinte 
palavra usada nesse texto: 
 

A) Preciso. 
B) Gostar. 
C) Gosto. 
D) Mas. 
E) Desapego. 
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MATEMÁTICA – NS-11A 
 

QUESTÃO 11 
O IMC – Índice de Massa Corporal, é o método 
comumente utilizado e adotado pela Organização 
Mundial de Saúde para diagnosticar o sobrepeso e 
obesidade. 
O IMC é calculado dividindo-se o peso da pessoa 
por sua altura multiplicada por ela mesma. 
O gráfico abaixo destaca a classificação do peso de 
acordo com o IMC do indivíduo: 
 

 
Fonte: 
https://www.escolaweb.educacao.al.gov.br/roteiro-
de-estudo/tabelas-e-graficos-x-imc-56207. Acesso 
em 17/05/2021. 
 

De acordo com o gráfico, uma pessoa com IMC 
igual a 33,9 está classificada como: 
 

A) Peso ideal. 
B) Obesidade grau I. 
C) Obesidade grau II. 
D) Levemente acima do peso. 
E) Obesidade mórbida. 

 
QUESTÃO 12 
O coordenador de um programa social fez uma 
pesquisa envolvendo 120 pessoas do bairro que 
participam de um programa de prática de educação 
física. O resultado da pesquisa foi colocado na 
tabela abaixo: 
 

Praticam Atividade Física três 
vezes por semana 

24 20,00% 

Praticam Atividade Física duas 
vezes por semana  

30,00% 

Não praticam atividade física  50,00% 
 

De acordo com os dados da tabela, é possível 
concluir que a quantidade de pessoas que praticam 
atividade física duas vezes por semana é igual a: 
 

A) 12 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 60 

QUESTÃO 13 
João verificou por meio de uma balança que seu 
peso é 85 kg. Ele pretende reduzir seu peso em 
10%.  Para isso está fazendo um programa de 
reeducação alimentar. O peso que João pretende 
atingir é: 
 

A) 76,5 kg 
B) 75,0 kg 
C) 80,5 kg 
D) 71,0 kg 
E) 69,5 kg 

 
QUESTÃO 14 
Uma pessoa faz diariamente caminhada pela praça 
do bairro. Todos os dias ela caminha durante 30 
minutos, percorrendo um total de 2 km. Se ela 
aumentar o tempo de caminhada para 45 minutos, 
mantendo o mesmo ritmo, o total de km percorridos 
será: 
 

A) 2,5 km 
B) 4 km 
C) 3,5 km 
D) 3 km 
E) 1 km 

 
QUESTÃO 15 
Passar em um concurso exige esforço e dedicação 
aos estudos. Em sua rotina de preparação, um 
estudante estuda 5 horas todos os dias. Com isso 
ele consegue ler 30 páginas de um livro e vai 
finalizar a leitura do livro todo em 15 dias. Caso ele 
passe a estudar uma hora a mais por dia, mantendo 
o mesmo ritmo, o número de páginas que 
conseguirá ler diariamente será 24. Assim, a 
quantidade de dias que que ele necessitará para 
finalizar a leitura de todo o livro será: 
 

A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 

 
QUESTÃO 16 
O pagamento de uma nota promissória com valor 
de R$ 150,00 foi feito 8 dias após a data do 
vencimento. Supondo uma cobrança de juros 
simples com taxa de 0,5% por cada dia de atraso, 
conclui-se que o valor do montante a pagar para 
quitar essa promissória será: 
 

A) R$ 176,00 
B) R$ 153,00 
C) R$ 160,00 
D) R$ 163,00 
E) R$ 156,00 
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QUESTÃO 17 
O gráfico a seguir contém as notas que um 
estudante obteve nas quatro provas de matemática 
durante o ano na escola. 
 

 
 

Sabendo que a média final será calculada pela 
média aritmética das quatro provas que realizou, 
conclui-se que sua média final será: 
 

A) 3,1  
B) 5,55 
C) 8,75 
D) 7,85 
E) 7,75 

 

QUESTÃO 18 
Considere as seguintes afirmações hipotéticas 
acerca de um grupo de profissionais. 

• Todo educador físico é nutricionista. 

• Todo nutricionista é coordenador. 
Sobre essas afirmações, conclui-se que: 
 

A) Existem educadores físicos que não são 
coordenadores. 

B) Todo coordenador é nutricionista. 
C) Todo nutricionista é educador físico. 
D) Todo educador físico é coordenador. 
E) Existem nutricionistas que não são 

coordenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Assinale nas alternativas a seguir aquela que 
contém uma expressão que não representa uma 
proposição lógica. 
 

A) João estudou para passar no processo 
seletivo. 

B) Maria não fez a tarefa da escola. 
C) Fazer atividade física é bom para a saúde? 
D) A prova de matemática foi a mais fácil. 
E) A prova de matemática não foi a mais fácil. 

 
QUESTÃO 20 
Dada a seguinte proposição: “Se domingo é dia de 
fazer prova, então segunda feira é dia de 
trabalhar”.  
A alternativa que contém uma equivalência a essa 
proposição é: 
 

A) Domingo não é dia de fazer prova ou segunda 
feira não é dia de trabalhar. 

B) Se segunda feira não é dia de trabalhar, então 
domingo não é dia de fazer prova. 

C) Se domingo não é dia de trabalhar, então 
segunda feira é dia de fazer prova. 

D) Ou domingo é dia de fazer prova ou segunda 
feira é dia de trabalhar. 

E) Domingo é dia de fazer prova e segunda feira 
não é dia de trabalhar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NS-300 
 

QUESTÃO 21 
Através de atividades lúdicas, a criança no pré-
escolar desenvolve o processo de aprendizagem e 
amplia seu repertório de movimentos e relações 
sociais. Através do brincar, a criança vai assumindo 
sua realidade, seu meio social, sua linguagem, 
seus usos e costumes. Brincando, a criança logra 
e interioriza o mundo adulto. 
O brinquedo, por meio da multiplicidade de formas 
e materiais, contribui fundamentalmente 
para                                       .  
Marque a alternativa que completa incorretamente 
a ideia apresentada acima: 
 

A) desenvolver a capacidade de criação. 
B) estabelecer consciência de nível grupal. 
C) capacidade de iniciativa própria. 
D) amplia a capacidade de expressão. 
E) o risco de acidentes. 

 

QUESTÃO 22 
O indivíduo tem como objetivo realizar uma 
maratona em 4 horas. Para tanto, precisa de um 
planejamento do treinamento em busca de atingir 
as metas para alcançar este objetivo. A proposta do 
educador físico que irá coordenar a planificação do 
treino é de 180 dias até o dia da maratona. 
O período total para que consiga atingir este 
objetivo dá-se o nome de: 

 

A) Misociclo. 
B) Mesociclo. 
C) Ciclo semestral. 
D) Macrociclo. 
E) Microciclo. 

 

QUESTÃO 23 
A Educação Física Inclusiva possui uma 
característica fundamental que a define. Seus 
objetivos demarcam diferenças com a Educação 
Física Adaptada. Ambas têm como objetivo o 
desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor 
dos estudantes, mas diferem na maneira de fazê-
lo. 
Marque a alternativa que mais se alinha com a 
Educação Física Inclusiva: 
I. Muda minimamente as regras de maneira a 

atender cada tipo de deficiência. 
II. Inclui modalidades próprias dos esportes 

paralímpicos. 
III. Rompe com o foco no esporte competitivo. 
IV. privilegia o convívio e o bem-estar de todos. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

A) I e IV.  
B) III e IV. 
C) I, II e IV. 
D) II e III. 
E) I e III. 

QUESTÃO 24 
O funcionamento do sistema cardiorrespiratório 
inclui o coração. Em condições normalizadas este 
órgão funciona como uma bomba que irá participar 
do mecanismo da circulação sanguínea. O mesmo 
é dividido em quatro câmaras, a saber, dois átrios 
e dois ventrículos. 
Marque a alternativa correta que corresponde ao 
funcionamento normalizado do coração: 

 

A) O sangue chega no coração vindo do pulmão 
através do átrio esquerdo. 

B) O sangue chega no coração vindo do pulmão 
através do ventrículo direito. 

C) O sangue vai para o pulmão através do átrio 
direito. 

D) O lado direito do coração recebe o sangue 
rico em oxigênio. 

E) O sangue passa para o átrio esquerdo e 
desse, para o ventrículo direito. 

 

QUESTÃO 25 
O futebol é um conhecimento da cultura corporal. 
Sua origem tem relações com o passado “nobre” na 
Inglaterra do século XIX. No Brasil, o futebol passa 
a ganhar espaço nas periferias e se populariza, 
deixando de ser um lazer específico das classes 
dominantes. 
Esse fenômeno sociocultural chamado futebol 
constitui-se de: 

I. Um “jogo” com expressivo nível competitivo. 
II. Um esporte espetacularizado. 
III. Um “mercado de trabalho”. 

Está correto o que se afirma em: 
 

A) I. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) III. 
E) todas as afirmativas corretas. 

 

QUESTÃO 26 
A Educação Física é um componente curricular nas 
escolas brasileiras. Essa determinação regida pela 
LDB (Lei de diretrizes e bases) para a educação 
nacional buscou situar os conhecimentos da cultura 
corporal para a formação geral e para o mundo do 
trabalho, identificando seus conteúdos juntos ao 
projeto político pedagógico da escola. 
Neste sentido, no que concerne à formação do 
aluno no Ensino Fundamental, a alternativa que se 
aplica, é: 
 

A) A formação de equipes esportivas. 
B) O treinamento individualizado dos alunos. 
C) A constituição de um corpo forte. 
D) Desenvolvimento da especialização do gesto 

técnico. 
E) A ampliação do acervo motor. 
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QUESTÃO 27 
Avalie a seguinte citação: 
 

“[…] surgiram da preocupação com a excessiva 
valorização dada ao individualismo e à competição 
exacerbada, na sociedade moderna, mais 
especificamente, pela cultura ocidental. 
Considerada como um valor natural e normal da 
sociedade humana, a competição tem sido adotada 
uma regra em, praticamente, todos os setores da 
vida social” 
 

- Fábio Brotto 
 

Marque a alternativa que define o tipo de jogo 
apresentado no trecho acima: 
 

A) Jogos populares. 
B) Jogos competitivos. 
C) Jogos cooperativos. 
D) Jogos indígenas. 
E) Jogos antigos. 

 

QUESTÃO 28 
Sobre características da aptidão física relacionadas 
à saúde, identifique a alternativa que corresponde 
à qualidade física FLEXIBILIDADE: 
 

A) É um componente de aptidão física e é 
entendida como a quantidade relativa de 
indução da concentração. 

B) Está relacionada à aptidão 
musculoesquelética e pode ser definida 
como a capacidade de levantar-se maior 
carga possível dentro de um determinado 
período de tempo. 

C) Compõe a aptidão músculo-articular e se 
refere à capacidade de amplitude em torno 
da articulação. 

D) Capacidade de realizar tarefas com 
intensidades de moderada a alta, de forma 
continuada e por períodos prolongados. 

E) É a capacidade de realizar atividades com o 
corpo, realizando o máximo de esforço 
possível para se manter em equilíbrio. 

 
QUESTÃO 29 

No processo de aprendizagem motora, as 
capacidades motoras finas dizem respeito às 
respostas do desenvolvimento de membros e 
órgãos específicos que conseguem, articulados, 
expressar um tipo de ação/tarefa. Dentre as 
denominadas abaixo, qual a afirmativa CORRETA? 
 

A) Correr, saltar e amarrar. 
B) Nadar, andar e patinar. 
C) Teclar, patinar e martelar. 
D) Teclar, amarrar sapato e escrever. 
E) Tocar piano, lançar e martelar. 

 

QUESTÃO 30 

Durante a prática regular de alguma atividade 
física, o indivíduo, em determinado momento, fica 
acometido de sintomas leves de gripe. O ocorrido 
se refere em tempos de pandemia da Covid-19. A 
orientação mais adequada de acordo com as 
orientações oficiais é: 
 

A) Continuar com os exercícios diminuindo sua 
intensidade. 

B) Suspender os exercícios. 
C) Aguardar os sintomas mais intensos. 
D) Continuar com os exercícios apenas. 
E) Realizar os exercícios utilizando máscara 

facial protetora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


