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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AQUIRAZ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2017 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG: ______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA: _____________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 

(sessenta). 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção. Ao 

recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de 

inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 

houver discrepância. 

5. A folha de respostas não pode ser dobrada, 

amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua 

assinatura e data de nascimento, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às 

respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha 

de respostas, pois não haverá substituição por erro 

do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do candidato. 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro 

meio de comunicação, durante o período de 

realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar 

será sumariamente eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com a folha de respostas 

(devidamente assinada). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

13. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno 

da Manhã com início às 08h e término às 12h. Turno 

da Tarde com início às 14h e término às 18h. O 

candidato só poderá ausentar-se da sala depois de 

decorridas duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto para responder às questões 1 a 7. 

ANÚNCIOS SUTIS COMO ELEFANTES 

 Não tenho boa memória para publicidade. E seria muito 
neurótico de minha parte ficar na frente da TV anotando o texto 
exato do anúncio só para comentar depois. Não sei se era de um 
banco de um provedor de internet ou de companhia telefônica. 
 Só sei que aparecia um tipo em trajes de banho, numa 
espreguiçadeira, curtindo sua piscininha. Ao lado, a namorada de 
maiô. O locutor começa: “Que tal se você mudasse de 
namorada... arranjasse uma mais simpática, mais bonita, mais 
interessante... etc.” E, num truque de computador, surge uma 
loiraça de biquíni contorcendo-se na frente do rapaz. Irresistível. 
Espetacular. O carinha se interessa. 
 “Ah, não”, brinca o locutor. Você não vai abandonar a sua 
namorada, não é? Puf, a loira some e o rapaz volta à situação de 
início. Que decepção. “Mas você pode”, festeja o locutor, “mudar 
de banco ou de seguradora! E a nossa empresa é tão espetacular 
quanto a loira desaparecida. 
 Fico chocado. Não quero ser moralista demais. O 
escandaloso do anúncio não é que se faça o elogio do adultério. 
O que faz de pior é tratar a situação “normal” do personagem – 
muito feliz ali com a namorada, que nada tinha feito de errado – 
como sinal de perda, de fracasso, de burrice. 
 É como se o anúncio dissesse: meu poder é tão grande, as 
tentações que manipulo são tão poderosas, que eu sei e você 
sabe que o certo é largar tudo e ir correndo atrás delas. 
 O seu desinteresse pelos meus serviços – sua fidelidade, 
seu amor pela namorada – são pura hipocrisia. Muito bem, estou 
dando uma chance a você de provar para mim que não é otário 
nem hipócrita: afogue sua namorada na piscina, delete-a da 
memória e assine aqui este contrato. A pessoa que está do seu 
lado, sabemos, é apenas uma fornecedora de serviços não muito 
satisfatória se comparada à loiraça que, agora, você teme perder. 
 A brutalidade desse anúncio de alguma forma se 
autodenuncia. Quanto mais vejo TV, mais dificuldade tenho em 
dissociar publicidade de prostituição. Mas o cliente poderia ao 
menos ter a ilusão de que gostam mesmo dele. Já estão me 
tirando isso. Penso em outro anúncio. 
 O pai aparece dirigindo um carro com a filha adolescente no 
banco de trás. Ela vai logo dizendo: “Pode parar, fico aqui mesmo, 
não precisa me levar até a porta”. A situação se repete com outro 
adolescente. Claro, pensamos, filhos dessa idade têm vergonha 
de serem vistos junto com os pais. 
 Mas não era isso. Um terceiro menino, de uns 11 anos, faz 
questão do contrário. Quer que o pai o deixe bem na porta do 
cinema, onde será visto pelos amigos. A câmera se afasta, e 
vemos a razão. É que o pai do menino tem um carro da marca 
X... e o garoto quer exibi-lo diante dos coleguinhas. 
 Conclusão do amável locutor (será o mesmo?): não é que 
seus filhos tenham vergonha de você. Eles têm vergonha é do 
seu carro. 
 Mas como o locutor sabe qual é o meu carro? A minha 
namorada, tudo bem, ele e eu já concordamos que é fraquinha, 
devendo ser dispensada sem aviso prévio. Mas o meu carro? 
 A conclusão do anúncio, claro, é diversa daquela 
apresentada. Quando eu comprar o carro indicado, poderei levar 
meus filhos até a porta do cinema ou da festinha. Não é que meus 
filhos devam ter orgulho de mim: eles devem ter orgulho é do meu 
carro. 
 Que valores, hein? Num ambiente desses, dizer que Bush 
“defende” os “valores ocidentais” no Iraque – democracia, 
liberdade, direitos humanos – não soa muito convincente. Os 
verdadeiros valores ocidentais, por aqui, parecem ser outros. 
 Por falar em Ocidente e em carros, cito um último anúncio, 
mais sutil. Vale como símbolo, sem dúvida autoconsciente, da 
comédia da globalização e do colapso das economias nacionais 
do Terceiro Mundo. 
 Estamos na Índia ou no Paquistão, tanto faz. Um rapaz 
“étnico” tem um carrinho da década de 60, todo quadrado, não sei 
de que marca – alguma fábrica local já extinta. 
 Pega o carro, bate contra um muro, amassa-o de todos os 
lados, a até convoca um elefante para sentar-se no capô. (Na 

Índia, há elefantes por toda parte, e talvez isso atrapalhe muito o 
trânsito. Por isso mesmo, quero um motor mais potente.) Em todo 
o caso, o elefante fez um bom serviço. Ajuda a tornar o carro um 
pouco mais arredondado, do jeito que o indiano queria. 
 Sim, pois o que nosso mísero nativo desejava era tornar seu 
carrinho o mais parecido possível com o novo modelo da marca 
Y, um prodígio do design arredondado. E eis agora o indiano na 
porta de uma boate, tentando fazer sucesso com a prensagem 
elefantina do seu velho modelo. Será que foi buscar o filho? 
 Mas eles continuam tendo filhos lá na Índia? 
 E continuam fazendo carros? Melhor importar logo um de 
fora. E também a loiraça. 

Marcelo Coelho. Folha de S.Paulo 

1. Quanto ao gênero, o texto pode ser classificado como 

a) relato pessoal. 
b) notícia. 
c) texto de opinião. 
d) conto. 
e) crônica. 
 
2. Qual a mensagem principal do texto? 

a) Ensinar como fazer anúncios publicitários. 
b) Levar o leitor a refletir criticamente sobre os valores 

transmitidos pelos anúncios publicitários. 
c) Promover comercialmente produtos diferentes. 
d) Analisar, com finalidade didática, o modo como são 

construídos os anúncios publicitários. 
e) Levar o leitor a mudar seus conceitos e suas opiniões a 

respeito da vida. 
 
3. Em relação ao texto, marque a opção INCORRETA. 

a) Sobre o primeiro anúncio, o autor admite estar sendo 
moralista. 

b) Os sentimentos das pessoas não são levados em conta. 
c) No último anúncio, as ações do rapaz são condizentes com 

as tradições de seu país. 
d) Os filhos defendem os valores materiais. 
e) O autor fica na frente da TV, anotando o texto exato dos 

anúncios para comentar depois. 
 
4. “Um rapaz étnico” é o que 

a) valoriza a cultura de seu povo. 
b) não segue as tradições. 
c) anda na moda. 
d) possui ética. 
e) luta pelos seus ideais. 

5. “Que tal se você mudasse de namorada... arranjasse uma 
mais simpática...” Marque a opção que traz o CORRETO 
tempo e modo dos verbos em destaque. 

a) Pretérito perfeito do subjuntivo. 
b) Futuro do pretérito do indicativo. 
c) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
e) Futuro do subjuntivo. 

6. “Afogue sua namorada na piscina, delete-a da memória e 
assine aqui esse contrato.” Marque a opção CORRETA em 
relação ao período. 

a) É composto por subordinação. 
b) Tem uma oração principal e uma subordinada. 
c) Possui três orações. 
d) Não possui oração coordenada. 
e) Tem uma oração adjetiva. 

7. “Quanto mais vejo TV, mais dificuldade tenho em 
dissociar publicidade de prostituição.” Qual a circunstância 
expressa nesse período? 

a) Tempo. 
b) Proporção. 
c) Consequência. 
d) Concessão. 
e) Finalidade. 
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8. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção 
INCORRETA. A preposição 

a) para pode indicar relações de consequência e finalidade. 
b) perante introduz adjunto adverbial e indica lugar (posição em 

frente). 
c) sem indica relação de ausência. 
d) entre indica reciprocidade. 
e) por introduz adjunto adnominal e objeto direto, podendo 

indicar relação de causa. 
 
9. Analise os termos destacados nas frases. 

I. Tenho saudades de Teresa. 
II. Edite desconfia de tudo. 
III. Comprei todos os melões do supermercado. 

Marque a opção CORRETA. 

a) Em I e II temos objeto indireto. 
b) Em III temos complemento nominal. 
c) Em I e III temos objeto direto. 
d) Há complemento nominal em I. 
e) Há complemento verbal em I, II e III. 
 
10. Numere a coluna B pela coluna A observando a 
correspondência entre o adjunto adverbial e sua 
circunstância. 

 COLUNA A COLUNA B 

I. De limitação. ( ) Isso lhe redundou em prejuízos. 
II. De matéria. ( ) Estava à toa na vida. 
III. De efeito. ( ) Em esperteza, você não perde de 

 ninguém. 
IV. De favor. ( ) Vinho se faz com uva. 
V. De modo. ( ) Lutar pela liberdade. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) III – V – I – II – IV. 
b) V – I – IV – II – III. 
c) IV – V – I – II – III. 
d) IV – II – I – III – V. 
e) III – V – II – I – IV. 
 
11. Marque a opção em que há oração reduzida de 
particípio. 

a) A prevalecer essa política, estaremos arruinados. 
b) Temendo a reação do pai, não contou a verdade. 
c) Chipre, tornada independente em 1960, pertencia à 

Inglaterra. 
d) Elisabete é bastante inteligente para acreditar nisso. 
e) Dizendo isso, saiu. 
 
12. Marque a opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

a) Nunca fui à festa alguma. 
b) Os guardas ficaram à distância. 
c) Voltei à casa cedo. 
d) Os marujos ainda não desceram à terra. 
e) Os guardas chegaram à uma hora. 
 
13. Em qual das opções não ocorre metonímia? 

a) Bebi dois copos de leite. 
b) Comprei um Ford. 
c) Pedro sempre foi o Cristo da turma. 
d) Lucas recebe uma mesada semanal. 
e) Gosto de ler Jorge Amado. 
 
14. Marque a opção INCORRETA. A virgula é usada para 
separar 

a) palavras ou orações de mesma função sintática. 
b) o sujeito do predicado. 
c) o nome da localidade nas datas. 
d) orações coordenadas assindéticas. 
e) os vocativos. 

15. NÃO é coletivo de textos selecionados. 

a) Súcia. 
b) Seleta. 
c) Coletânea. 
d) Antologia. 
e) Crestomatia. 
 
16. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 
concordância do verbo ser. 

a) Os alunos chegaram. A maioria são menores. 
b) No circo, o palhaço é as delícias da garotada. 
c) Minha vida é essas duas crianças. 
d) Lágrimas é coisa que não comove. 
e) Questões ecológicas serão o tema do encontro. 
 
17. Um médico receitou a uma paciente 5 caixas de um 
remédio para ser tomado 4 vezes ao dia. Se cada caixa 
contém 3 dúzias de comprimidos, a paciente tomará esse 
remédio por um período de quantos dias? 

a) 18. 
b) 45. 
c) 25. 
d) 90. 
e) 60. 
 
18. Henrique fez uma corrida de 444 m. Depois, com a 
bicicleta, percorreu mais 5.156 m. No final, ele percorreu 

a) 56 km. 
b) 5,6 km. 
c) 56 m. 
d) 560 m.  
e) 5,6 m. 
 
19. Na festa do seu filho caçula, Ricardo serviu 24 
refrigerantes de 1,5 litro só para as crianças. Sabe-se que 
cada uma das crianças bebeu 2 copos de 200 ml e todo o 
refrigerante foi servido. Assim, pode-se afirmar que o 
número de crianças que havia na festa era de 

a) 90.  
b) 75. 
c) 60.  
d) 180.  
e) 100. 

20. Sabe-se que o fundo da nova piscina da casa do 
Gilberto tem 25 m de comprimento, 4 m de largura e 70 cm de 
espessura. Qual é o volume de concreto necessário para 
refazer o fundo dessa piscina? 

a) 70 m³ 
b) 250 m³ 
c) 140 m³ 
d) 80 m³ 
e) 700 m³ 

21. Em uma apresentação de teatro, havia adultos e 
crianças cujo total eram 55 pessoas. Cada adulto pagou  
R$ 40,00 e cada criança, R$ 25,00. Ao todo, foram 
arrecadados R$ 1.750,00. A razão entre o número de adultos 
e o de crianças dessa apresentação foi 

a) 5/6. 
b) 3/8.  
c) 2/3. 
d) 4/7.  
e) 3/4. 

22. João comprou um terreno retangular com 84 m² de área 
e com 8 metros a mais de comprimento do que de largura. 
Então, o seu perímetro mede quantos metros? 

a) 38. 
b) 40. 
c) 42. 
d) 44. 
e) 46. 
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23. Carlos precisou murar seu novo terreno, que possui  
50 m de comprimento. Se a razão entre o comprimento e a 
largura é de 5/3, a extensão desse muro deverá ser de 
quantos metros? 

a) 80. 
b) 65. 
c) 100. 
d) 160. 
e) 180. 

24. Fernando percebeu que as áreas de 2 quadrados estão 
na razão de 1 para 4. Ele mediu e viu que o perímetro do 
menor é igual a 20 cm. Então, a medida do lado do quadrado 
maior é igual a quantos cm? 

a) 10. 
b) 15. 
c) 20. 
d) 40. 
e) 50. 

25. Quatro siderúrgicas iguais produzem 800 placas de aço 
em 2 horas e 30 minutos. Em quanto tempo duas dessas 
siderúrgicas produzem o triplo de placas de aço? 

a) 7h e 30min. 
b) 8h. 
c) 15h. 
d) 15h e 50min. 
e) 16h e 30min. 

26. Paguei minha dívida no banco com atraso e sofri um 
acréscimo de 10% sobre o valor inicial da minha dívida. O 
valor da dívida inicial e da multa juntas foi de R$ 1.419,00. 
Portanto, essa multa foi de 

a) R$ 141,90. 
b) R$ 14,19.  
c) R$ 12,90  
d) R$ 129,00. 
e) R$ 150,00.  

27. Apliquei a quantia de R$ 4.000,00 no Banco Sonho a 
uma taxa de juro simples de 0,8% ao mês. Ao final da 
aplicação, recebi um montante de R$ 4.288,00. Por quantos 

meses deixei meu dinheiro aplicado?  

a) 6. 
b) 9. 
c) 12. 
d) 16. 
e) 18. 

28. Oito amigas encontraram-se num shopping e cada uma 
cumprimentou todas as outras. O total de cumprimentos 
trocados foi de 

a) 8. 
b) 16. 
c) 24. 
d) 28. 
e) 32. 

29. Sete quadrados iguais são colocados lado a lado, 
formando um retângulo, cujo perímetro é 400 cm. A área de 
cada quadrado que forma o retângulo é 

a) 900 cm² 
b) 800 cm² 
c) 700 cm² 
d) 625 cm² 
e) 540 cm² 

30. Sabe-se que a hipotenusa de um certo triângulo 
retângulo mede 10 cm e um de seus catetos, 6 cm. Então, a 
área desse triângulo é 

a) 24 cm² 
b) 48 cm² 
c) 12 cm² 
d) 20 cm² 
e) 6 cm² 

31. “A Secretária de Saúde anuncia, com muita alegria, essa 
conquista que, segundo ela, deixará a população mais 
tranquila, tendo em vista que ela não precisará se deslocar a 
outros municípios a partir de um determinado horário para 
realizar o procedimento como acontecia anteriormente. A 
Secretária pontua as melhorias que já conseguiu realizar 
como a instalação de uma central de O2 instalada na sala de 
paradas, coisa que antes não existia. Relata que todas as 
medidas para as melhorias do prédio já estão sendo 
providenciadas. “Só precisamos de um pouco mais de 
tempo." 

http://www.aquiraz.ce.gov.br/noticias.php 

O texto acima reporta-se ao(à)(às) 

a) Oficina de Humanização na Assistência Hospitalar para 
servidores.  

b) melhorias no auditório do Posto Sede II, localizado na Rua 
Angélica, SN, no Centro de Aquiraz. 

c) Hospital Municipal Manoel Assunção Pires que passa a 
oferecer à população Raios-X 24 horas por dia. 

d) Casa da Melhor Idade e à festa em homenagem às mães.  
e) Abertura do IV Encontro dos Municípios com o 

Desenvolvimento Sustentável. 
 
32. Dentre as fontes de água para o Município de Aquiraz, 
destacamos o(s) 

a) Rios Cocó e Ceará. 
b) Rios Catu e Pacoti. 
c) Lençol Subterrâneo litorâneo e o Rio Pacoti. 
d) Rios Cocó e Pacoti. 
e) Açude Gavião e o Rio Ceará. 
 
33. Assinale a opção que apresenta um município que NÃO 
faz parte da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF. 

a) Chorozinho. 
b) Guaiuba. 
c) Horizonte. 
d) Ocara. 
e) Pacajus. 
 
34. Em relação aos limites do Município de Aquiraz, 
relacione a coluna B pela coluna A. 

 COLUNA A COLUNA B 

I. Sul. ( ) Eusébio, Itaitinga e Horizonte. 
II. Oeste. ( ) Oceano Atlântico. 
III. Norte. ( ) Oceano Atlântico, Fortaleza e Eusébio. 
IV. Leste. ( ) Horizonte, Cascavel e Pindoretama. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – II – III – IV. 
b) II – IV – III – I. 
c) IV – II – I – III. 
d) I – II – IV – III. 
e) III – I – IV – II. 
 
35. Em relação aos meios de se chegar a Aquiraz por 
rodovias, analise as afirmativas a seguir. 

I. CE-040 Fortaleza – Aquiraz (fora do centro da cidade). 
II. BR-222 Fortaleza – Aquiraz (fora do centro da cidade). 
III. BR-116 Fortaleza – Aquiraz (fora do centro da cidade). 
IV. CE-025 Fortaleza – Porto das dunas. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) II – IV. 
b) II – III. 
c) I – III – IV. 
d) I – II – III – IV. 
e) I – II – III. 
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36. Leia a afirmativa a seguir: Na natureza, um ecossistema 
que está a quilômetros de distância e pode ser fundamental 
para garantir a produção de água em outro: o CERRADO. 
Possui alta concentração de nascentes de rios e reservas 
subterrâneas. Na prática, realiza um importante “serviço 
ambiental” ao funcionar como uma gigantesca caixa d´água, 
uma complexa teia que irriga as grandes bacias hidrográficas 
da América do Sul. O volume de água está relacionado à 
distribuição das chuvas. 

I. O Cerrado é vegetação adaptada a períodos secos e a chuva 
é sazonal, concentrando-se apenas em uma determinada 
época do ano.  

II. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que 
mais sofreu alterações com a ocupação humana.  

III. Nos meados dos anos de 1950 a 1990, o Cerrado estava 
intacto, totalmente preservado no centro-oeste.  

IV. Durante a segunda metade do século 20, a construção da 
Cidade de Brasília preservou o Cerrado.  

V. Em média, dez pequenos rios do Cerrado desaparecem a 
cada ano, deixando de alimentar outros afluentes. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – IV – V. 
b) II – III – IV. 
c) III – IV – V. 
d) I – II – III. 
e) I – II – V. 
 
37. Leia a seguinte notícia. 

G1 Edição do dia 05/04/2017 

05/04/2017 14h46 - Atualizado em 05/04/2017 14h50 

Supersafra: embate com a mata nativa e a diminuição do 
desmatamento 

Veja como é o embate entre agricultura e pecuária com a mata 
nativa. 
O crescimento da agricultura teve muitas polêmicas. O uso de 
agrotóxicos mais do que dobrou em uma década. De um lado, a 
agricultura e a pecuária, do outro, uma área mais escura, a mata 
nativa, uma vizinhança cheia de conflitos. Conforme a fronteira 
agrícola avançou, a floresta perdeu terreno. O Brasil quer 
aumentar a produção de alimentos, mas será possível fazer isso 
sem que lugares nativos desapareçam da paisagem? 
O presidente da Embrapa diz que o Brasil pode dobrar a sua 
produção de alimentos, investindo apenas em tecnologia e 
conhecimento. É um desafio para o Brasil: produzir mais sem 
destruir a natureza. Como? Uma ajuda do céu.  

Uma ajuda do céu, refere-se à(s)(ao) 

a) preces dos agricultores e à ajuda de DEUS com chuva. 
b) bombardeamento das nuvens e à chuva que cai em 

consequência. 
c) chuva, importante para o solo, e aos drones no 

monitoramento das lavouras.  
d) pulverização das lavouras e ao inverno como único recurso 

natural. 
e) fé do sertanejo que não morre nunca e às mudanças 

climáticas. 
 
38. Leia a notícia 

EUA atacam base aérea na Síria em resposta ao uso de arma 
química; Rússia condena decisão.  

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta 
quinta (6 de abril), um ataque militar a uma base aérea na Síria. 
Segundo Trump, trata-se de uma resposta ao uso de armas 
químicas pelo governo do Presidente Bashar Al Assad. Um 
ataque com gás venenoso na terça-feira (4), na cidade síria de 
Khan Sheikhoun, matou mais de 80 pessoas, a maioria delas 
civis, crianças e mulheres e deixou mais de 500 feridos. 

 

A atitude de ambas as partes demonstra 

a) autoritarismo. 
b) soberania. 
c) intolerância. 
d) discriminação. 
e) racismo. 
 
39. A Coreia do Norte e os Estados Unidos põem todo o 
resto do Planeta em alerta. As declarações e ações dos dois 
governantes deixam perceptível a disposição de ambos em 
apresentar material bélico como ameaça real. O que mais 

incomoda ao Presidente Trump é o(as)(os) 

a) arrogância de Kim Jong-Um. 
b) liderança suprema de Kim Jong-Um. 
c) serviço de inteligência norte-coreano. 
d) testes norte-coreanos com armas nucleares.  
e) desobediência às sanções das Nações Unidas. 
 
40. Leia com atenção a notícia 

Ataque hacker atingiu computadores em quase 100 países na 

sexta-feira. 

Polícia europeia diz que é preciso uma investigação internacional. 
Vírus explora uma falha grave no sistema Windows. 
Em alguma casa na Inglaterra, um jovem de 22 anos mora com 
os pais. A gente não sabe que rosto ele tem, mas virou um herói 
de guerra. Ele foi responsável pelo fim de um ataque virtual sem 
precedentes. 
Imagina se o vírus de uma doença é detectado na Inglaterra ao 
meio-dia e começa a aparecer, quase simultaneamente, em todo 
o Planeta, afetando mais de 125 mil pessoas? 
Foi isso que aconteceu na sexta-feira (12), mas os alvos eram 
computadores. Usuários em pelo menos 99 países tiveram o 
computador sequestrado. 

Assinale (V) para as afirmações VERDADEIRAS e (F) para as 

FALSAS. 

O golpe funciona assim: 

( ) Você recebe um e-mail aparentemente confiável. Mas se 
clicasse no anexo, imediatamente somente o seu computador é 
infectado.  
( ) Na hora, todos os seus dados, seus arquivos eram 
criptografados, ou seja, você perde acesso a eles.  
( ) Na tela, aparece a mensagem: para ter seus documentos 
de volta, só pagando resgate.  
( ) Não se sabe quanta gente pagou, mas se estima que os 
hackers tenham embolsado mais de um bilhão de dólares. 
( ) O que já se sabe é quem desenvolveu a tecnologia foi o 
governo russo por meio da agência de segurança nacional: a 
NSA. 
( ) A NSA produz as armas da guerra que atacam sistemas 
compostos por terroristas e governos condenados pela ONU. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – V – F – V. 
b) F – F – V – V – F – V. 
c) F – V – F – V – F – V. 
d) F – V – V – V – F – F. 
e) V – V – V – F – F – F. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. De acordo com a lei n° 8.112/90, ao entrar em 
exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 
(vinte e quatro) meses, durante o qual sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo, observados os seguintes fatores: 

( ) Assiduidade. 
( ) Capacidade de iniciativa. 
( ) Disciplina.  
( ) Produtividade. 
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Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – F – V. 
b) F – F – F – V. 
c) V – V – V – V. 
d) V – F – F – F.  
e) F – F – F – F. 
 
42. Leia as afirmativas a seguir sobre cargo público e 
assinale a alternativa CORRETA.  

a) Determinado agente, aprovado em concurso público e 
empossado no respectivo cargo, pode sofrer incidência das 
sanções penais previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa. 

b) Respectivo agente, aprovado em concurso público e não 
empossado, já responde perante a Lei de Improbidade 
Administrativa pelos seus atos praticados. 

c) De acordo com a Lei 8.112/90 o exercício efetivo do cargo 
público ocorrerá com, no máximo, 5 dias contados da data 
da posse. 

d) De acordo com a Lei 8.112/90, o exercício efetivo do cargo 
público ocorrerá no máximo de 15 dias contados da 
aprovação em concurso público. 

e) Para a investidura em cargo público, exige-se a 
nacionalidade brasileira originária ou nata. 

 
43. Marque a opção que NÃO é uma forma de provimento 
de cargo público. 

a) Reversão. 
b) Recondução. 
c) Promoção. 
d) Aproveitamento. 
e) Transferência. 
 
44. Sobre a administração pública e seu expediente 
funcional, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O princípio institucional da independência funcional é 
dispensável nas atividades funcionais da administração 
pública. 

b) O expediente funcional é relativo e subjetivo de acordo com 
o agente que o pratica. 

c) O produto funcional da atividade laboral do agente público, 
não requer que este aja dentro de parâmetros éticos, mas 
apenas sob aspectos legais. 

d) Os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e 
independência funcional zelam pelo bom andamento das 
atividades funcionais da administração pública. 

e) O princípio institucional da indivisibilidade afirma que os 
agentes públicos estão limitados as suas funções 
específicas. 

 
45. Analise as afirmativas a seguir sobre contratos 
administrativos e assinale (V) para as VERDADEIRAS e (F) 
para as FALSAS. 

( ) O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, isto é, pelo mesmo preço unitário, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos e 
de 25% (vinte e cinco por cento) para as reduções. 
( ) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 
partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em 
cada caso, pela Administração. 
( ) De acordo com alteração legislativa recente, a 
Administração Pública não é mais responsável solidária com o 
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato. 
( ) Quando houver previsão contratual de garantia bancária 
da obra, o contratado fica dispensado de reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F.  
b) F – F – V – V.  
c) V – V – F – V.  
d) F – V – F – F.  
e) V – V – V – V.  
 
46. Analise as afirmativas a seguir sobre arquivos. 

I. Uma das finalidades dos arquivos é servir de base para o 
conhecimento da história. 

II. Os documentos existentes nos arquivos são o resultado das 
atividades desenvolvidas pela instituição.  

III. Os arquivos são constituídos apenas por documentos em 
suporte de papel.  

IV. Uma das finalidades dos arquivos é servir de base para o 
conhecimento da história. 

V. A função básica dos arquivos é possibilitar ao usuário o 
acesso rápido e preciso às informações deixadas sob sua 
responsabilidade de guarda. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) I – II – III – IV – V. 
c) I – II – IV – V.  
d) III – IV – V. 
e) I – III – IV. 
 
47. Atividade arquivística essencial que determina o ciclo 
de vida documental é o(a) 

a) descrição. 
b) ordenamento.  
c) avaliação. 
d) classificação. 
e) indexação. 
 
48. Sobre a administração pública, seus sistemas e 
métodos de arquivamento, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os sistemas de acesso aos documentos e arquivos são 
divididos em básicos e complexos. 

b) O método dicionário é exemplo do sistema indireto de 
arquivamento. 

c) Os sistemas diretos de arquivamento dispensam o uso de 
instrumento de localização. 

d) Os sistemas diretos de arquivamento dependem de recursos 
informatizados. 

e) São exemplos de sistemas de arquivamento direto, os 
sistemas duplex e decimal. 

 
49. Tendo em vista as comunicações oficiais, assinale (V) 
para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.  

( ) Demandam vocabulário específico. 
( ) Utilizam linguagem oficial padrão. 
( ) Exigem impessoalidade. 
( ) Devem ser formais. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) V – V – V – V.  
b) F – V – V – V.  
c) F – F – V – V.  
d) F – V – F – V.  
e) V – V – V – F. 
 
50. Sobre a correspondência e comunicações oficiais, 
assinale a alternativa CORRETA.  

a) O correio eletrônico, por ser obsoleto, é pouco eficiente e 
pouco utilizado na administração pública.  

b) O pronome de tratamento utilizado e adequado para um 
funcionário graduado é Vossa Magnificência.  

c) As comunicações oficiais são encerradas de acordo com o 
grau de intimidade que o remetente possui com o 
destinatário. 
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d) A impessoalidade não denota caráter de interesse público do 
assunto tratado. 

e) A impessoalidade da correspondência se deve ao fato da 
homogeneidade e impessoalidade do destinatário. 

 
51. Analise a seguir o início de um memorando enviado do 
Departamento Administrativo para o Departamento de 
Recursos Humanos.  

Memo DA Aquiraz, 2 de abril de 2017  

Ao Sr. Diretor do Departamento de Recursos Humanos  

Assunto: Férias coletivas  

Marque a opção que indica um erro na parte inicial desse 
memorando. 

a) A data deve vir por extenso.  
b) A data deve constar no final do memorando e não no início.  
c) O número do memorando deve ser indicado.  
d) O nome do destinatário deve ser incluído.  
e) A palavra “memorando” não deve ser abreviada. 
 
52. Sobre relatório, assinale (V) para as afirmativas 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.  

( ) Apresenta três partes: introdução, corpo ou 
desenvolvimento e conclusão.  
( ) Pode ser de vários tipos, espécies e formas.  
( ) É a descrição de fatos passados que pode ser 
acompanhada de gráficos, mapas, tabelas ou ilustrações.  
( ) É um dos tipos mais comuns de redação técnica e se 
enquadra em todos os ramos da correspondência.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F.  
b) F – F – V – V.  
c) V – V – F – V.  
d) V – V – F – F.  
e) V – V – V – V.  
 
53. De acordo com a Lei Orgânica do município de Aquiraz, 
é vedada ao Município a instituição do imposto sobre o(s) 

I. patrimônio, a renda ou serviços dos demais entes, havendo 
extensão para as fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, desde que suas finalidades não estejam 
relacionadas com a exploração econômica regida por 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou haja 
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuário. 

II. templos de culto evangélico, no que diz respeito ao 
patrimônio, renda e serviços de suas finalidades essenciais. 

III. patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos (inclusive 
suas fundações), das instituições de educação e de 
assistência social sem fins lucrativos e das entidades 
sindicais. 

IV. livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 
impressão. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 
b) II. 
c) II – III – IV. 
d) I – II – III. 
e) I – III – IV.  
 
54. A Lei nº 8.666/93, além de regulamentar o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, instituiu normas gerais para 
licitações e contratos da Administração Pública. A respeito 
dessa norma, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública 
os quantitativos das obras e preços unitários de determinada 
obra executada. 

b) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição. 

c) São modalidades de licitação: a concorrência; a tomada de 
preços; o convite; o concurso; e o leilão. 

d) Os contratos regidos pela Lei não poderão ser rescindidos 
unilateralmente pela Administração, salvo as hipóteses de 
caso fortuito ou força maior. 

e) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. 

 
55. Análise as afirmativas a seguir sobre as licitações.  

I. De acordo com a Lei de Licitações, sempre que os 
candidatos forem desclassificados, se autorizará a 
contratação imediata. 

II. As obras e serviços poderão ser licitados, 
independentemente de haver projeto básico aprovado, 
necessitando haver apenas orçamento aprovado pela 
autoridade competente. 

III. A execução de obras e serviços exige projeto básico, projeto 
executivo e execução das obras e serviços. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 
b) I – II. 
c) III. 
d) I – II – III. 
e) II – III. 
 
56. Analise a afirmativa a seguir.  

_______________ é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Concorrência. 
b) Tomada de preços. 
c) Convite. 
d) Concurso. 
e) Leilão. 
 
57. Sobre as redações oficiais do tipo Aviso e Ofício, 
analise as afirmativas a seguir.  

I. O Aviso é utilizado entre Ministros de Estados e autoridades 
de mesma hierarquia. 

II. O Ofício é um documento utilizado para tratar de assuntos 
oficiais pelos Órgãos da Administração Pública entre si bem 
como com os particulares. 

III. O Aviso e o Oficio são expedientes usados para fins 
semelhantes. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 
b) I – II – III. 
c) II. 
d) I – III. 
e) I – II. 
 
58. João recebeu um arquivo no formato .docx com várias 
matérias retirada da internet, e foi solicitado que fizesse 
algumas alterações no arquivo para fazer uma publicação. 
Ao editar os textos, ele percebeu que os mesmo vieram com 
vários links. Após selecionar todo os textos, marque a opção 
CORRETA que apresenta a tecla de atalho para fazer a 
remoção de todos os links. 

a) Ctrl+Shift+F9. 
b) Ctrl+Shift+Backspace. 
c) Ctrl+[. 
d) Ctrl+Alt+F9. 
e) Ctrl+F9. 
 



9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ – CE – AGENTE ADMINISTRATIVO – 18/06/2017 

59. Para iniciar uma mala direta no Microsoft Word 2016, é 
necessário abrir qual Guia? 

a) Inserir. 
b) Revisão. 
c) Referência. 
d) Correspondência. 
e) Exibir. 
 
60. Se as células A1, B1 e C1, em uma planilha MS Excel, 
são preenchidas, respectivamente, com os valores 2, 10 e 6, 
qual o valor resultante na célula D1, contendo a fórmula 
=A1*B1+C1^A1? 

a) 92. 
b) 56. 
c) 27. 
d) 13. 
e) 32. 


