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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CANINDÉ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2018 

AUXILIAR  DE  ADMINISTRAÇÃO 

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 3h30min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

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

Trabalho de detetive 

 Um dos maiores físicos do século XX, Albert Einstein, 
comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive. 
 “Em quase todo romance policial, chega um momento em 
que o investigador já coletou todos os fatos de que necessita para 
solucionar pelo menos uma das etapas de seu problema. Esses 
fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes, 
inteiramente sem relação entre si. Contudo, o grande detetive 
percebe não serem necessárias mais investigações no momento 
e que somente o raciocínio o levará a correlacionar os fatos 
coletados. Então, ele toca o seu violino ou descansa na sua 
poltrona, deliciando-se com seu cachimbo, quando, de repente, 
lhe ocorre a solução. E não somente tem a explicação para os 
indícios que dispunha, mas também sabe que outros 
acontecimentos devem ter ocorrido. Sabendo agora exatamente 
onde buscar o que deseja, poderá, se quiser, coletar mais dados 
para a confirmação de sua teoria. 
 O cientista, lendo o livro da natureza, se nos permitem 
repetir esse lugar-comum, deve obter a solução por si, porque ele 
não pode, como fazem os leitores impacientes de outras histórias, 
ir logo ao final do livro. Em nosso caso, o leitor é também o 
investigador, procurando explicar, pelo menos em parte, as 
relações entre os acontecimentos em sua forma mais completa. 
Para obter uma solução, mesmo parcial, o cientista tem de coletar 
os fatos desordenados disponíveis e, por meio do seu 
pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” 

Disponível em http//www.potyguar.com.br 

1. Qual a finalidade do texto? 

a) Divulgar o trabalho de Einstein. 
b) Explicar o trabalho dos detetives sem fazer comparações. 
c) Falar sobre os romances policiais. 
d) Explicar o trabalho do cientista, comparando-o ao trabalho do 

detetive. 
e) Estabelecer uma relação entre os leitores e os romances 

policiais. 
 
2. Segundo o texto, há uma parte criadora em cada trabalho 
científico que começa quando o investigador 

a) faz a coerência entre os fatos desconexos. 
b) pesquisa dados para sua teoria tornar-se válida. 
c) busca a origem do problema. 
d) coleta todos os fatos. 
e) descansa em sua poltrona e delicia-se com seu cachimbo. 
 
3.  O pronome destacado não se refere ao “investigador” em 

a) Então, ele toca o seu violino... 
b) ...descansa na sua poltrona... 
c) ...quando, de repente, lhe ocorre a solução. 
d) ...porque ele não pode... 
e) ...coletar mais dados para a confirmação de sua teoria. 
 
4. Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que 

a) o investigador soluciona o problema por etapas. 
b) é preciso raciocinar para obter soluções. 
c) o cientista, por meio de seu pensamento criador, torna os 

fatos coerentes. 
d) o leitor é também investigador. 
e) o investigador toca seu violino para solucionar o problema. 
 
5. “E não somente tem a explicação para os indícios que 
dispunha...” Percebe-se, nesse trecho, um desvio gramatical 
referente à 

a) concordância nominal. 
b) concordância verbal. 
c) regência verbal. 
d) regência nominal. 
e) colocação pronominal. 

6. Contudo, o grande detetive percebe não serem 
necessárias mais investigações... O termo destacado pode 
ser substituído, mantendo o mesmo valor sintático, por 

a) porque. 
b) se. 
c) portanto. 
d) ainda que. 
e) todavia. 
 
7. “Um dos maiores físicos do século XX, Albert Einstein, 
comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um 
detetive.” Qual a função sintática do termo sublinhado? 

a) Vocativo. 
b) Sujeito. 
c) Aposto. 
d) Complemento nominal. 
e) Adjunto adnominal. 
 
8. Observe os períodos a seguir. 

I. Comprava-se muito com pouco dinheiro antigamente. 
II. Comprava-se muita coisa com pouco dinheiro antigamente. 

Marque a opção INCORRETA. 

a) Nos dois períodos o sujeito é indeterminado. 
b) No item II o sujeito é simples. 
c) Nos dois períodos o verbo é transitivo direto. 
d) Apenas em um período temos adjunto adverbial de 

intensidade. 
e) No item I o sujeito é indeterminado. 
 
9. Marque a opção em que a oração encerra ideia de causa. 

a) Não me peças dinheiro, que não tenho nenhum. 
b) Os trabalhadores são pobres porque são numerosos. 
c) Morgana chorou porque seus olhos estão vermelhos. 
d) Amemos, porque amor é um santo escudo. 
e) O preço da gasolina sobe porque não temos petróleo. 
 
10. Marque a opção em que a palavra foi formada por 
hibridismo. 

a) Sociologia. 
b) Aguardente. 
c) Reco-reco. 
d) Submarino. 
e) Ataque. 
 
11. Qual das palavras a seguir NÃO deve receber acento? 

a) Biquini. 
b) Bambu. 
c) Perifrase. 
d) Jesuita. 
e) Orfã. 
 
12. É um substantivo é abstrato. 

a) Couve-flor. 
b) Fada. 
c) Justiça. 
d) Deus. 
e) Alma. 
 
13. É um verbo da segunda conjugação. 

a) Reconstruiremos. 
b) Darão. 
c) Caímos. 
d) Creio. 
e) Estejais. 

14. Em “O ator estava cercado de fãs.”. A função sintática 
do termo destacado é 

a) objeto direto. 
b) objeto indireto. 
c) agente da passiva. 
d) complemento nominal. 
e) sujeito. 
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15.  Marque a opção em que a vírgula foi usada para separar 
o vocativo. 

a) Brasília, Capital da República, foi fundada em 1960. 
b) Minha casa tem quatro dormitórios, dois banheiros, três salas 

e bom quintal. 
c) Eles gritavam. Eu, porém, nem me incomodava. 
d) O tempo não é, meu amigo, aquilo que você pensou. 
e) Casaram-se às nove horas. Duas horas depois, estavam 

separados. 
 
16. Em qual das orações a seguir ocorre ambiguidade? 

a) Ama o filho a boa mãe. 
b) É admirável a fé de teu tio. 
c) A mãe disse para o filho entrar pra dentro. 
d) Comprou uma vaca cara de seu sócio. 
e) Escapei de uma boa hoje. 
 
17. João possui um tanque em casa que tem 10 m de 
comprimento, 7 m de largura e 1,80 m de profundidade. Como 
estava completamente cheio, dele foram retirados 4.830 
litros. Quantos litros ainda restaram? 

a) 121.170. 
b) 12.670. 
c) 1.211,70. 
d) 121. 
e) 121,1. 
 
18. Ao preparar-se para uma corrida, Felipe e seus amigos 
gastaram R$ 107,00 na compra de 12 latas de energético e 16 
garrafas de isotônico. Sabe-se que, por uma lata de 
energético e uma de isotônico, os amigos pagaram R$ 8,00. 
Sendo assim, uma garrafa de isotônico custou 

a) R$ 4,75. 
b) R$ 2,75. 
c) R$ 3,75. 
d) R$ 5,00. 
e) R$ 7,55. 
 
19. Frederico tem 270 reais, Ricardo tem 450 reais e 
Gustavo não tem nada. Frederico e Ricardo resolvem dividir 
o dinheiro com Gustavo. Dão parte de seu dinheiro para 
Gustavo de tal maneira que os três acabam ficando com a 
mesma quantia. O dinheiro dado por Frederico representa, 

aproximadamente, quanto por cento do que ele possuía? 

a) 10. 
b) 15. 
c) 11,1. 
d) 21,1. 
e) 30,3. 
 
20. Em qual dos itens a seguir todos os números satisfazem 
a equação (x² – 8x + 15) . (x² + 3x – 18) = 0? 

a) – 3, 3, 5 e 6. 
b) – 3, 5 e 6. 
c) – 3, – 5,3 e – 6. 
d) 3, 5 e – 6. 
e) 3, 5 e 6. 
 
21. A função ƒ(x) = ax + b está representada no gráfico a 
seguir.  

 

O valor de ƒ(6) é 

a) 12. 
b) 11. 
c) 20. 

d) 19. 
e) 17. 
 
22. Lucas precisa pagar suas três dívidas: uma de 30 mil 
reais a seu Pai, outra de 40 mil reais a seu Irmão e uma 
terceira de 50 mil reais a seu cunhado. Como ele só tem 90 
mil reais, resolve pagar quantias diretamente proporcionais 
a cada débito. Nessas condições, seu cunhado receberá em 
reais a quantia de 

a) 27,5 mil.  
b) 50 mil.  
c) 35 mil. 
d) 37,5 mil.  
e) 39,5 mil. 
 
23. Luiz e Vicente constituíram uma sociedade com os 
capitais de R$ 90.000,00 e R$ 76.000,00, respectivamente. Na 
divisão dos lucros, Luiz recebeu R$ 1.722,00 a mais que 
Vicente. Sabendo-se que a divisão dos lucros foi diretamente 
proporcional aos capitais investidos, qual o lucro do 
Vicente? 

a) R$ 17.248,00. 
b) R$ 9.348,00.  
c) R$ 12.570,00.  
d) R$ 10.348,00.  
e) R$ 1.722,00. 
 
24. Uma equipe de 15 pedreiros pretende terminar em 14 
dias uma casa. Ao término do 9° dia, fizeram somente 1/3 da 
casa. Com quantos pedreiros a equipe original deverá ser 
reforçada para que a casa seja concluída dentro do prazo 
inicial? 

a) 50. 
b) 14.  
c) 34.  
d) 39.  
e) 40.  
 
25. Em um concurso realizado pelo CETREDE, há alguns 
anos, havia 15.000 mulheres e 10.000 homens. Sabe-se que 
60% das mulheres e 55% dos homens foram aprovados. Do 
total de candidatos, qual a porcentagem dos reprovados? 

a) 50%. 
b) 43%.  
c) 42%.  
d) 33%.  
e) 61%.  
 
26. Rafael comprou um notebook que custava R$ 3.500,00 e 
foi financiado em 6 meses com uma taxa de juros de 4,8% ao 
ano. Sabendo que o financiamento foi feito a juros simples, 
o valor pago pelo computador nesse financiamento foi de 

a) R$ 3.500,00.  
b) R$ 3.456,40.  
c) R$ 3.584,00. 
d) R$ 3.457,60.  
e) R$ 3.456,80. 
 
27. Gustavo ligou para um serviço de motorista e viu que a 
primeira empresa cobra uma diária de R$ 60,00 mais R$ 3,00 
por km rodado, mas não havia carro disponível. Gustavo 
resolveu alugar em outra empresa que cobra uma diária de 
R$ 80,00 mais R$ 2,50 por km rodado. No final do dia, ao 
efetuar o pagamento, fez as contas e constatou que se 
tivesse contratado a primeira empresa teria pago a mesma 
quantia. Portanto, nesse dia Gustavo rodou? 

a) 40 km. 
b) 44 km. 
c) 50 km. 
d) 35 km. 
e) 30 km. 
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28. Júlio aplica uma certa quantia no banco com juros 
simples de 24% a.a. Em 1 ano e 4 meses, ele tem no banco 
R$ 11.880,00. Qual é o valor que Júlio aplicou inicialmente? 

a) R$ 7.000,00. 
b) R$ 8.800,00.  
c) R$ 8.600,00. 
d) R$ 7.300,00.  
e) R$ 9.000,00. 
 
29. Fabio comprou uma piscina para seu filho pequeno. Ele 
encheu toda a piscina, mas seu filho, brincando, derramou 
3/5 de seu conteúdo. Fabio colocou mais 150 litros de água 
nela. A água passou a ocupar metade da capacidade da 
piscina, que, estando cheia, comporta 

a) 700 l. 
b) 1.900 l. 
c) 1.500 l. 
d) 300 l. 
e) 1.400 l. 
 
30. Em uma pequena faculdade, o número de alunos de 
pedagogia é 8/9 do número de alunos de administração, e o 
número de alunos do Curso de Administração ê 3/2 do Curso 
de Nutrição. Juntos, os três cursos têm 115 alunos. Os 
Cursos de Pedagogia e Administração têm 

a) 85 alunos. 
b) 70 alunos. 
c) 100 alunos. 
d) 105 alunos. 
e) 65 alunos. 
 
31. Pedro percebeu que a área de um certo quadrado era 
igual à área de um retângulo que possui o comprimento igual 
a 32 cm e a largura igual a 1/4 da medida do comprimento. O 
lado desse quadrado mede, portanto, 

a) 12 cm. 
b) 15 cm. 
c) 16 cm. 
d) 17 cm. 
e) 21 cm. 
 
32. A crise hídrica que tem afetado o Nordeste nos últimos 
anos vem levando várias cidades nordestinas a declararem 
estado de emergência ou calamidade pública no período 
entre 2015 a 2017. Nesse contexto, para enfrentar a escassez 
de água, algumas atitudes devem ser adotadas. As ações 
envolvem o nível governamental, comunitário e individual. 
Assinale a alternativa que NÃO está entre as atitudes que 
devem ser adotadas. 

a) Utilizar a água de maneira racional. 
b) Reuso da água. 
c) Reutilizar a água da chuva. 
d) Degenerar as bacias hídricas, as nascentes de água e os 

rios. 
e) Utilizar técnicas de irrigação mais eficientes. 
 
33. As sedes e os estádios: conheça as 11 cidades que 
receberão jogos da Copa 

Capital Moscou terá dois palcos no Mundial da Rússia. Saiba 
tudo sobre fusos diferentes, distâncias, localização e pontos 
turísticos de onde as seleções jogarão no torneio. 

GE - Por Jorge Natan e Richard Souza*, Kazan e Moscou, Rússia - 14/06/2017. 

Sobre as cidades-sedes da Copa do Mundo em 2018, marque 
a opção incorreta. 

a) Os jogos da Copa do Mundo de 2018 serão realizados em 11 
cidades e 12 estádios diferentes. 

b) O país sede da Copa do Mundo de 2018 chama-se 
Federação da Rússia, um país com dimensões continentais 
que tem seu território em dois continentes (Europa e Ásia). 

c) Todas as cidades-sedes ficam na parte europeia da Rússia. 

d) Apenas uma cidade está afastada do território russo 
(Kalingrado), estando em um enclave entre a Polônia e a 
Lituânia. 

e) Apenas uma cidade está afastada do território russo 
(Kalingrado), estando em um enclave entre a Polônia e a 
Lituânia. Esta está na parte asiática russa. 

 
34. A deficitária segurança pública nas cidades brasileiras 
é notória. Observa-se que, em todas as regiões do País 
(Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul), os governos 
locais não conseguem combater a criminalidade que toma 
conta das cidades. Nesse sentido, o Presidente Michel Temer 
assinou, no dia 16 de fevereiro de 2018, um decreto para 
realizar intervenção federal no(s) Estado(s) do(s)(de) 

a) Ceará. 
b) João Pessoa e Rio de Janeiro. 
c) Mato Grosso e Brasília. 
d) Espirito Santo e Rio de Janeiro. 
e) Rio de Janeiro. 
 
35. Presos suspeitos de desviarem milhões da 
transposição do Rio São Francisco. 

Empresas teriam sido criadas para desviarem cerca de R$ 200 
milhões. 
Os contratos investigados são de R$ 680 milhões. 

G1 - 11/12/2015 

O problema da seca no Ceará é antigo e umas das soluções 
para amenização desse problema é a transposição do Rio 
São Francisco. O projeto de transposição data da época do 
Império e foi repensado e iniciado nos governos dos anos 
2000, porém, até hoje, por conta da corrupção, um dos 
maiores fatores, não se concluiu. Sobre a chegada das águas 
do Rio São Francisco, marque a opção correta quanto ao 
principal reservatório cearense que receberá as águas dessa 
interligação. 

a) Açude Gavião. 
b) Açude Banabuiú. 
c) Barragem Sobradinho. 
d) Açude Público Padre Cícero. 
e) Açude Orós. 
 
36. A respeito das relações éticas no ambiente de trabalho, 
é CORRETO afirmar que 

a) tudo o que é lícito me convém. 
b) a ética não tem relação com as funções desempenhadas no 

ambiente de trabalho. 
c) a formação técnica não tem relação com os elementos da 

formação ética. 
d) negar um pedido de um cliente significa não agir com ética. 
e) agir com discrição no ambiente de trabalho é uma conduta 

ética. 
 
37. A cidade de Fortaleza, hoje capital do Estado do Ceará, 
nem sempre ocupou o status de principal cidade do Estado. 
Devido a fatores naturais e econômicos, a ocupação do 
território cearense foi retardada e só depois os colonizadores 
foram fundando vilas. Entre estas, está a primeira capital do 
Ceará. Marque a opção que corresponde à primeira capital do 
Ceará. 

a) Aracati. 
b) Fortaleza. 
c) Fortim. 
d) Icó. 
e) Aquiraz. 

38. Sobre o Município de Canindé é INCORRETO afirmar 
que 

a) se encontra localizado na microrregião de Canindé. 
b) segundo o IBGE-2015, possui uma população de mais de 

70.000 habitantes.  
c) Bonito e Campos são distritos de Canindé. 
d) a maioria da população do Município reside na Zona Rural. 
e) entre seus municípios limítrofes estão Choro e Madalena.  
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39. Segundo o Anuário do Ceará 2017-2018, é INCORRETO 
afirmar sobre o Município de Canindé: 

a) A data de seu aniversário é 29 de julho. 
b) As vias de acesso para o Município são a BR-020 / a BR-222 

/ a CE-257. 
c) Até 2016, o Município possuiu dois hospitais públicos. 
d) Seu padroeiro é São Francisco das Chagas. 
e) Possui uma área de 3.218,482 km². 
 
40. Sobre a bandeira de Canindé, é INCORRETO afirmar que 

a) seu desenho consiste em um retângulo dividido 
horizontalmente em duas faixas de mesma largura: uma 
superior amarela e uma inferior verde.  

b) na parte superior esquerda, há duas mãos cruzadas, ambas 
com chagas. 

c) um ramo de trigo, representa o seu principal produto 
agrícola. 

d) um boi, representando a pecuária. 
e) a cabeça de Hermes que representa o comércio. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Considerando a Lei 8.112/90, que dispõe sobre regime 
jurídico dos servidores públicos, analise as afirmativas a 
seguir.  

I. Suas disposições alcançam os servidores públicos 
estatutários (efetivos ou comissionados). 

II. Aplica-se aos servidores da administração direta, autárquica 
e fundacional. 

III. Aplica-se aos empregados públicos, os quais se submetem 
à Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.  

IV. Não se aplica às empresas públicas e às sociedades de 
economia mista. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – III – IV.  
b) III – IV.  
c) I – II – III.  
d) I – II – IV.  
e) I – II –III – IV.  
 
42. Sobre as formas de provimento do cargo público 
assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) Nomeação.  
( ) Promoção. 
( ) Readaptação.  
( ) Reversão. 
( ) Ascensão. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) F – F – F – V – V.  
b) F – F – V – V – V.  
c) F – F – V – F – V.  
d) V – V – V – V – V.  
e) V – V – V – V – F.  
 
43. De acordo com a Lei 8.112/90, o estágio probatório 
ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos. 
Sobre licença e afastamento, enumere a COLUNA B pela 
coluna A. 

COLUNA A 

I. Licença. 
II. Afastamento. 

COLUNA B 

( ) Para exercício de mandato eletivo. 
( ) Para o serviço militar. 
( ) Para estudo ou missão no Exterior. 
( ) Por doença em pessoa da família. 
( ) Para tratamento de saúde. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) II – I – I – II – I. 
b) II – II – I – II – II. 
c) II – I – II – I – I.  
d) II – II – II – I – I. 
e) I – I – I -II – II. 
 
44. Os estoques nas empresas são de uma importância 
inimaginável, tendo em vista que a partir deles se dá uma 
linha de conduta do produto armazenado. Sobre as etapas de 
classificação de todos os materiais que compõem o estoque 
da empresa, marque a opção CORRETA. 

a) Etiquetação, descomplicação, caracterização, regularização 
e uniformização. 

b) Catalogação, simplificação, especificação, normalização e 
padronização. 

c) Enumeração, sintetização, diferenciação, regulamentação e 
formalização. 

d) Inventario, facilitação, tipificação, organização e igualar. 
e) Elencar, descomplexificar, precisão, normatização e 

institucionalização. 
 
45. Marque a opção que indica o requisito para que se 
enumerem as folhas de processos não digitais. 

a) Os processos que ainda não possuem número de caixa 
deverão ser numerados de acordo com a segunda caixa 
disponível do ano anterior. 

b) A capa do processo será numerada. 
c) A numeração das folhas do processo será iniciada pela 

unidade protocolizadora. 
d) As folhas/peças do processo devem ser numeradas e 

rubricadas no canto superior esquerdo, utilizando-se, para 
esse fim, carimbo. 

e) O processo deverá ter suas páginas numeradas 
sequencialmente e rubricadas pelos usuários que 
protocolaram o processo. 

 
46. Marque a opção que indica a função da Administração 
Pública que representa o incentivo à iniciativa privada de 
utilidade pública. 

a) Serviço Público. 
b) Intervenção.  
c) Fixação de demandas. 
d) Poder de Polícia. 
e) Fomento. 
 
47. Sobre a ética do servidor público, marque a opção que 
indica uma conduta INCORRETA. 

a) Confessar fraudes. 
b) Ser assíduo.  
c) Agir com imparcialidade. 
d) Ser honesto. 
e) Usar seu cargo para ganhos privados. 
 
48. Sobre as rotinas de protocolo, que envolvem algumas 
ações, assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) 
para as FALSAS. 

( ) Digitalização de documentos. 
( ) Microfilmagem. 
( ) Classificação dos documentos recebidos. 
( ) Controle do fluxo documental. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – V – F.  
b) V – V – F – F.  
c) F – F – F – V.  
d) V – V – V – F.  
e) F – F – F – F.  
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49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 
seguintes vantagens: indenizações, gratificações e 
adicionais. Sabendo disso, enumere a COLUNA B pela 
coluna A. 

COLUNA A 

I. Indenizações. 
II. Gratificações e adicionais. 

COLUNA B 

( ) Função de confiança.  
( ) Ajuda de custo.  
( ) Adicional de insalubridade. 
( ) Diárias.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) I – I – I –  II  
b) I – II – I –  II.  
c) II – I – II –  I. 
d) II – I – I – II. 
e) I – II – II – II. 
 
50. Sobre os exemplos de Administração Pública Indireta, 
assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) Municípios.  
( ) Autarquias, Fundações. 
( ) Sociedades de Economia Mista.  
( ) Empresas Públicas. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – V.  
b) F – F – V – F.  
c) F – V – V – V.  
d) V – V – V – F.  
e) F – F – F – V.  
 
51. Sobre as licitações, analise as afirmativas a seguir. 

I. Modalidade de licitação é o critério de julgamento utilizado 
pela Administração para seleção da proposta mais vantajosa. 

II. A licitação é um processo administrativo que visa assegurar 
igualdade de condições a todos que queiram realizar um 
contrato com o Poder Público. 

III. Concurso é um tipo de licitação em que ocorre a escolha de 
trabalho científico, artístico, ou técnico com prêmio ou 
remuneração aos vencedores, conforme o edital publicado 
na Imprensa Oficial com antecedência mínima de quarenta e 
cinco dias. A escolha do vencedor será feita por uma 
comissão julgadora especializada na área. 

IV. Princípios Básicos que regem as licitações públicas são, 
entre outros: isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II.  
b) I – II – III.  
c) I – II – III – IV.  
d) II – IV.  
e) II – III – IV.  
 
52. Sobre a definição de ética, marque a opção CORRETA. 

a) Conceitos que adquirimos ao longo da vida com base nos 
ensinamentos e nas influências que recebemos.  

b) Conjunto de valores morais e princípios que norteiam a 
conduta humana na sociedade. 

c) Conjunto de elementos formadores da personalidade de 
cada indivíduo. 

d) Conjunto de costumes e princípios que norteiam a conduta 
humana estabelecida por cada sociedade. 

e) Manifestação de comportamento do indivíduo, podendo ser 
boa ou má. 

53. Marque a opção que indica, a estrutura (partes) de um 
ofício. 

a) Timbre/ índice e número/ local e data/ assunto/ vocativo/ 
texto/ fecho/ assinatura e endereço. 

b) Título/ timbre/ texto/ data/ assinatura e endereço. 
c) Vocativo/ preâmbulo/ texto/ fecho/ local e data e assinatura. 
d) Numeração/ ementa/ título/ texto/ local e data e assinatura. 
e) Numeração/ título/ fundamentação/ texto e assinatura. 
 
54. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Canindé, 
no que compete ao Município, assinale (V) para as 
afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) Legislar sobre assunto de interesse do prefeito. 
( ) Suplementar a legislação federal e estadual no que couber.  
( ) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar balancetes nos prazos fixados em reunião com o 
prefeito. 
( ) Organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de 
concessão e permissão, entre outros. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – V.  
b) F – F – V – V.  
c) V – F – V – F.  
d) F – V – F – V.  
e) F – F – F – F.  
 
55. Ao Município, compete, concorrentemente com o 
Estado e a União, 

a) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público. 

b) promover a proteção do meio ambiente local, observada a 
legislação fiscalizadora federal e estadual. 

c) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência. 

d) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.  

e) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural. 

 
56. Sobre a gratificação por serviço extraordinário de 
acordo com a lei Orgânica do Município de Canindé, assinale 
(V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 
Ela poderá ser 

( ) previamente arbitrada pelo chefe da repartição;  
( ) paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado; 
( ) a gratificação previamente arbitrada pelo chefe da 
repartição não excederá 100% (cem por cento) do vencimento ou 
da remuneração mensal do funcionário. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – F.  
b) F – F – F.  
c) V – V – F.  
d) F – F – V. 
e) V – V – V.  
 
57. Sobre concisão e clareza, analise as afirmativas a 
seguir, assinalando (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e 
(F) para as FALSAS.  

( ) Para a clareza concorrem: impessoalidade, uso do padrão 
culto, formalidade, padronização e concisão.  
( ) A revisão do texto, visando à clareza e à concisão, só deve 
ocorrer quando não houver pressa para enviar a 
correspondência. 
( ) A concisão atende, basicamente, à fórmula de empregar o 
mínimo de palavras para informar o máximo.  
( ) Cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que 
nada acrescentem ao que já foi dito, contribui para a concisão. 
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Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – V.  
b) V – V – F – F.  
c) F – F – F – V.  
d) F – F – V – V.  
e) V – F – V – V.  
 
58. Em relação à redação oficial, analise as afirmativas a 
seguir.  

I. O telegrama possui um padrão rígido proposto pelo Manual 
de Redação da Presidência da República.  

II. Comunicações endereçadas a autoridades estrangeiras não 
obedecem às normas do Manual de Redação da Presidência 
da República.  

III. Em documentos oficiais, a assinatura não deve ocorrer em 
página isolada do expediente. Por isso, é necessário 
transferir para a página que contém a assinatura, pelo 
menos, a última frase anterior ao fecho.  

IV. O fecho das comunicações oficiais não arremata o texto e 
saúda o destinatário. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV. 
b) I – II – IV. 
c) II – III. 
d) I – II. 
e) III – IV. 
 
59. Marque a opção que índica somente softwares de 
computadores. 

a) Monitor, Word, teclado, Excel. 
b) CPU, monitor, teclado, mouse. 
c) Mouse, CPU, Power Point, Acces. 
d) Word, Excel, multimídia e Acces. 
e) Acces, Word, Excel, Power Point. 
 
60. Como se denomina o gerenciador de arquivos e pastas 
do sistema operacional Windows? 

a) Gerenciador de Tarefas.  
b) Gerenciador de Recursos.  
c) Acessórios. 
d) Painel de Controle. 
e) Windows Explorer. 


