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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ACARAÚ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2019 

AUXILIAR  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 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 6. 

Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis 

 O maior benefício destes materiais é a decomposição 
completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis 
contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por 
um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por 
outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito 
estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano 
proporcional à velocidade de degradação, ou seja, quanto mais 
rápido o produto se decompõe mais gás ele libera no ar.  
 Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis 
ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos 
convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes 
biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em 
aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser 
utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio 
ambiente.  
 Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas, 
os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as 
embalagens dos produtos biodegradáveis que utilizamos. 
Lembrando que, antes do descarte, é muito mais importante 
reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com 
embalagens reutilizáveis e separar o “lixo que não é lixo” para 
reciclagem. 

Disponível em http://www.pensamentoverde.com.br 

1. Considerando o texto leia as afirmativas a seguir e 
marque a opção CORRETA. 

a) Os biodegradáveis não ocasionam problemas para o meio 
ambiente. 

b) Reciclar é muito importante. 
c) Os biodegradáveis não se decompõem completamente. 
d) Os produtos convencionais têm menos desvantagens que os 

biodegradáveis. 
e) Não se deve reutilizar embalagens. 
 
2. A palavra que melhor define o objetivo do texto é 

a) decomposição. 
b) efeito estufa. 
c) descarte. 
d) reciclagem. 
e) lixo. 
 
3. De acordo com o texto, marque a opção INCORRETA 
quanto aos produtos biodegradáveis. 

a) Fazem a decomposição mais rápido que os convencionais. 
b) São nocivos ao Planeta. 
c) Mesmo o lado ruim dos biodegradáveis pode ajudar o 

Planeta. 
d) São a melhor solução. 
e) Apresentam mais vantagens que os convencionais. 
 
4. “...os produtos biodegradáveis ainda representam 
vantagens ambientais sobre os produtos convencionais.” 
Que circunstância pode-se perceber nesse período? 

a) Comparação. 
b) Concessão. 
c) Conformidade. 
d) Causa. 
e) Consequência 
 
5. “Porém, se por um lado eles contribuem para a redução 
de resíduos sólidos,...” Esse período estabelece com o 
período anterior uma relação de 

a) adição. 
b) explicação. 
c) adversidade. 
d) conclusão 
e) alternância. 

6. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis 
ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos 
convencionais. Marque a opção que NÃO pode substituir o 
termo em destaque. 

a) Afora as 
b) A despeito das 
c) Não obstante as 
d) Fora as 
e) Sem as 
 
7. Sobre o plural dos substantivos compostos, marque a 
opção INCORRETA. 

a) Variam os substantivos. 
b) Varia o último elemento nas onomatopeias. 
c) Não variam os verbos. 
d) Variam os advérbios. 
e) Variam os adjetivos. 
 
8. Marque a opção CORRETA quanto à classificação dos 
numerais a seguir: quatrocentos – sexagésimo – sétuplo 

a) cardinal – ordinal – multiplicativo. 
b) arábico – cardinal – ordinal. 
c) cardinal – cardinal – multiplicativo. 
d) arábico – multiplicativo – multiplicativo. 
e) cardinal – cardinal – ordinal. 
 
9. São pronomes indefinidos invariáveis. 

a) Todo – vário – qualquer. 
b) Pouco – certo – tanto. 
c) Alguém – cada – quem. 
d) Algo – qual – outrem. 
e) Que – todo – algo. 
 
10. Em qual das opções há agente da passiva? 

a) A crença em Deus é necessária. 
b) As frutas ficaram bichadas com o tempo. 
c) O ator estava cercado de fãs. 
d) De repente, fiquei ansioso por sua volta. 
e) O rapaz estava apaixonado pela colega. 
 
11. Marque a opção CORRETA quanto à colocação 
pronominal. 

a) Me ajudem, por favor. 
b) O encontrarei depois do almoço. 
c) Te cuida, rapaz! 
d) Lhe pagaram tudo que deviam? 
e) Eu lhe farei uma visita. 
 
12. Marque a opção em que as palavras são parônimas. 

a) Roma / romã. 
b) Viagem / viajem. 
c) Seção / sessão. 
d) Fases / fazes. 
e) Inflação / infração. 
 
13. Em qual das opções a seguir, a vírgula foi usada para 
separar palavras de mesma função sintática? 

a) O tempo não é, meu amigo, aquilo que você pensa. 
b) Minha casa tem quatro dormitórios, dois banheiros, três salas 

e bom quintal. 
c) Elas gritavam. Eu, porém, nem me incomodava. 
d) “Nascemos nas lágrimas, vivemos no sofrimento, morremos 

na dor.” 
e) Não chore, que será pior. 
 
14. Quanto à concordância verbal, marque a opção 
INCORRETA. 

a) Eu ou ele casará com Teresa. 
b) A mãe com a filha esteve no baile. 
c) O rancor e o ódio não conduz a boa coisa. 
d) Tanto a mãe como a filha chorava. 
e) O andar e o nadar fazem bem à saúde. 

http://www.pensamentoverde.com.br/
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15. Marque a opção em que a preposição introduz um 
objeto indireto. 

a) Lembrou-se dela e chorou. 
b) A lembrança dela fê-lo chorar. 
c) A sala está cheia de gente. 
d) Tenho saudades de Teresa. 
e) Creio em Deus. 
 
16. Fernanda tem R$ 230,00 em espécie. Se ela der R$ 35,00 
para a sua prima, as duas irão ficar com a mesma quantia. A 
quantia que a prima tem é de 

a) R$ 200,00. 
b) R$ 155,00. 
c) R$ 100,00. 
d) R$ 130,00. 
e) R$ 160,00. 
 

17. Carla comprou duas caixas de leite de 1 litro cada por 
R$2,98. Então, o custo de meia dúzia de caixas desse leite 
será 

a) R$ 12,55. 
b) R$ 7,77. 
c) R$ 8,94. 
d) R$ 9,98. 
e) R$ 4,94. 
 

18. Sabe-se que 2
x2 – 2

 = 128, então: 

a) x = 3 ou x = –3. 
b) x = 6. 
c) x = 0. 
d) x = 2 ou x = 1. 
e) x = 9. 
 

19. Se log3 x = 2, então: 

a) x = 9. 
b) x = 5. 
c) x = 0. 
d) x = 10. 
e) x = 1. 
 

20. Duas sócias, Carla e Mônica, repartiram o lucro final da 
loja delas, que foi de R$ 4.900,00, de forma proporcional à 
quantia que cada uma investiu inicialmente na loja. Sabendo 
que Mônica investiu R$ 2.000,00 a mais que Carla e obteve 
um lucro de R$ 700,00 a mais que Carla. Quanto cada uma 
investiu respectivamente? 

a) 2.000,00 e 4.000,00. 
b) 8.000,00 e 10.000,00. 
c) 3.000,00 e 7.000,00. 
d) 6.000,00 e 8.000,00. 
e) 4.000,00 e 9.000,00. 

 

21. Sabe-se que dois números são diretamente 
proporcionais a 3 e 5, respectivamente. Sabendo que a soma 
deles é 48, pode-se afirmar que esses números são 

a) 18 e 30. 
b) 20 e 28. 
c) 15 e 33. 
d) 23 e 25. 
e) 16 e 32. 
 

22. Uma mangueira tem a vasão de 1.035,5 litros de água 
por hora e enche uma caixa d’água em 12 horas. Em quanto 
tempo outra mangueira, que tem a vazão de 20 litros por 
minuto, encheria a mesma caixa d’agua? 

a) 12 h 34min 23s. 
b) 8h 7min 37s. 
c) 10h 21min 18s. 
d) 9h 30min 22s. 
e) 10h 31min 33s. 

23. Sempre gostei muito de uma foto 3 x 4 (3 cm de largura 
e 4 cm de comprimento) da minha mãe e quero ampliá-la de 
forma que a nova foto tenha 10,5 cm de largura. Qual será o 
comprimento da foto ampliada? 

a) 13,5 cm. 
b) 15 cm. 
c) 14 cm. 
d) 10,5 cm. 
e) 15,5 cm. 
 

24. Minha casa custa R$ 96.000,00 e, como tive que vendê-
la com urgência, foi vendida com um prejuízo de 20% sobre 
o preço de venda. Qual foi o preço de venda da minha casa? 

a) R$ 79.800,00. 
b) R$ 89.000,00. 
c) R$ 90.000,00. 
d) R$ 80.000,00. 
e) R$ 81.000,00. 
 

25. Numa loja da minha cidade, um sofá é vendido por R$ 
1.500,00 à vista. A prazo, ele é vendido por R$ 1.800,00, sendo 
R$ 300,00 de entrada e o restante após 1 ano. Sabendo-se 
que a loja opera com juros simples, a taxa cobrada ao ano é 
de 

a) 12%. 
b) 25%. 
c) 15%. 
d) 22%. 
e) 29%. 

 
26. Tenho um capital de R$ 5.200,00. Se eu aplicá-lo à taxa 
de 5% ao ano, durante 4 anos, qual o valor do juros 
produzido? (juros simples) 

a) R$ 1.040. 
b) R$ 800. 
c) R$ 1.400. 
d) R$ 740. 
e) R$ 1.200. 
 

27. Percebi que em meu programa favorito na rádio, a 
metade do tempo é para o noticiário; a terça parte, para a 
programação musical e 10 minutos para propaganda. O 
tempo total de duração do meu programa favorito é de 

a) 1 h 15 min. 
b) 1 h. 
c) 1 h 25 min. 
d) 45 min. 
e) 30 min. 
 

28. Um nutricionista recomendou que Dona Maria prepara-
se a mamadeira do seu filho com 120 ml de solução nutritiva 
e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de 

a) 10%. 
b) 15%. 
c) 20%. 
d) 40%. 
e) 55%. 
 

29. Meu avô morou 1/3 de sua vida numa pequena cidade 
do interior do Ceará, 1/4 de sua vida no Rio de Janeiro e nos 
seus últimos 25 anos de vida ela residiu em Fortaleza. 
Sabendo que meu avô nasceu em 1943, pode-se afirmar que 
ele morreu em 

a) 1990. 
b) 2003. 
c) 1994. 
d) 2018. 
e) 2010. 
 



5 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ACARAÚ  –  CE  –  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  –  14/04/2019 

30. Dona Antônia precisa limpar a sala do seu Paulo que 
tem 8,5 m de comprimento por 6 m de largura. Até agora ela 
já limpou 45 m² do carpete. Falta limpar ainda 

a) 6 m². 
b) 3 m². 
c) 1 m². 
d) 3,5 m². 
e) 4 m². 
 
31. Segundo o Perfil Básico Municipal de 2017- Acaraú, 
elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará – IPECE, o município de origem e ano de criação de 
Acaraú são, respectivamente, 

a) Sobral /1894. 
b) Camocim /1849.  
c) Sobral /1949. 
d) Camocim /1949. 
e) Sobral /1849. 
 
32. De acordo com o Perfil Básico Municipal de 2017-IPECE, 
relacione a coluna B, localização, com a coluna A, municípios 
limítrofes de ACARAÚ.  

COLUNA A  COLUNA B  

I. NORTE.  ( ) Cruz, Bela Cruz. 
II. LESTE.  ( ) Itarema. 
III. OESTE.  ( ) Marco, Morrinhos, Amontada. 
IV. SUL.  ( ) Oceano Atlântico. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) IV – I – II – III.  
b) II – III – IV – I. 
c) I – II – III – IV. 
d) III – II – I – IV. 
e) III – II – IV – I. 
 
33. NÃO é um distrito de Acaraú, 

a) Acarape. 
b) Acaraú. 
c) Lagoa do Carneiro. 
d) Juritiania. 
e) Aranaú. 
 
34. No segundo dia da visita oficial a Israel, o Presidente 
Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de condecoração 
dos militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas 
da tragédia em 

a) Paris. 
b) Moçambique 
c) Brumadinho. 
d) Jerusalém. 
e) Mariana. 
 
35. Marque a opção que indica o nome dos 4 (quatro) países 
visitados pelo Presidente Jair Bolsonaro em compromissos 
oficiais. 

a) Estados Unidos / Japão / Alemanha / Chile. 
b) Suíça / Estados Unidos / Chile / Israel. 
c) Estados Unidos / Inglaterra / Canadá / Suíça. 
d) Estados Unidos / Canadá / Bélgica / Japão. 
e) Suíça / Canadá / Israel / Japão. 
 
36. As Áreas de Proteção Ambiental, com prioridade em 
implementação em Acaraú, entre outras compreendem: 

I. Bacia do Rio Acaraú. 
II. Lagamares da costa litorânea do Município de Acaraú. 
III. Corredores dunares. 
IV. Bacias do Rio Canema e Sagüim. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) IV. 
b) II – III – IV. 
c) I – II. 

d) I – II – IV. 
e) I – II – III – IV. 
 
37. Este termo surgiu a partir de estudos das Organizações 
das nações unidas sobre as mudanças climáticas, também 
conhecida como Comissão de Brundtland e foi firmado na 
Agenda 21, na Conferência “Rio 92”. Sendo descrito como 
conceito sistêmico que se traduz num modelo de 
desenvolvimento global que incorpora os aspectos de um 
sistema de consumo em massa no qual a preocupação com 
a natureza, via de extração da matéria-prima é máxima, com 
isso sendo capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. Esse é o conceito de:  

a) Créditos de Carbono. 
b) Desenvolvimento sustentável. 
c) Selos verdes. 
d) Certificação Ambiental. 
e) Capitalismo verde. 
 
38. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Acaraú, 
são consideradas áreas de proteção permanente: 

a) o carnaubal e os manguezais. 
b) os manguezais e os pampas. 
c) as áreas estuarianas e os pampas. 
d) a caatinga e o cerrado. 
e) as paisagens notáveis e os cerrados. 
 
39. Analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS, quanto às relações 
interpessoais. 

( ) A primeira impressão, sendo positiva de ambos os lados, 
contribuirá para que se estabeleça um bom relacionamento 
interpessoal.  
( ) As relações de simpatia e cordialidade se constroem a 
partir do impacto negativo da primeira impressão. 
( ) O efeito que um indivíduo causa em outro pode dificultar 
ou favorecer o relacionamento interpessoal e as atividades em 
comum.  
( ) Um bom clima de grupo em que predomina o diálogo e o 
respeito ao outro tem sempre uma produção final de boa 
qualidade. 
( ) O trabalho em grupo terá bom resultado se o grupo 
alcançar a sinergia e se houver fluidez de comunicação. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – V – V. 
c) V – F – F – V – F. 
d) V – F – V – F – V. 
e) F – V – F – V – F 
 
40. Analise as afirmativas a seguir sobre a ética no serviço 
público. 

I. Ser honesto, respeitar o outro, ser justo e cordial com as 
pessoas é dever fundamental do servidor público.  

II. Os servidores públicos não podem se distanciar dos padrões 
de ética e de eficiência exigidos pela sociedade e pela 
instituição em que desenvolve seu trabalho. 

III. Evitar estabelecer relações cordiais e de confiança com seus 
colegas de trabalho é fundamental para que possa se 
destacar e evitar brigas no local de trabalho. 

IV. Mostrar-se indiferente à conversa com seus colegas de 
trabalho para que possa estabelecer um ambiente agradável 
e de confiança. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – III – IV. 
b) II – III. 
c) I – IV. 
d) II – III – IV. 
e) I – II. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/28/militares-israelenses-se-juntam-as-equipes-de-resgate-em-brumadinho.ghtml
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. De acordo com o Manual de Redação Oficial, qual o vocativo 
utilizado para dirigir-se ao reitor da Universidade Federal do 
Ceará em uma correspondência? 

a) Ilustríssimo Reitor. 
b) Ilustríssimo Senhor Reitor. 
c) Senhor Reitor. 
d) Sua Excelência Senhor Reitor. 
e) Magnífico Reitor. 
 
42. Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, como deve ser a comunicação com o Poder 
Legislativo no sentido de solicitar autorização para 
realização de uma operação financeira externa? Através de 
um(a) 

a) carta. 
b) parecer. 
c) mensagem. 
d) memorando. 
e) ofício. 
 
43. Como se classifica um ato administrativo praticado com 
desvio de poder? 

a) Nulo.  
b) Anulável. 
c) Invalido  
d) Válido. 
e) Inexistente. 
 
44. Analise as afirmativas sobre o que significa 
repactuação nos contratos administrativos e marque a opção 
INCORRETA. 

a) É uma modalidade especial de reajustamento, e não de 
recomposição a partir da teoria da imprevisão, pois decorre 
de circunstâncias previsíveis e deve observar o prazo de um 
ano. 

b) Alteração bilateral do contrato, formalizada a qualquer 
tempo, visando promover o reequilíbrio econômico-
financeiro, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 

c) Assemelha-se ao reajuste, no sentido de ser prevista para 
ocorrer a cada doze meses ou quando se promover a 
renovação contratual. Mas aproxima-se da revisão de preços 
quanto ao seu conteúdo: trata-se de uma discussão entre as 
partes relativamente às variações de custo efetivamente 
ocorridas. Não se promove a mera e automática aplicação de 
um indexador de preços, mas examina-se a real evolução de 
custos do particular. 

d) É tratada como uma espécie do gênero reajuste, mas difere 
deste em relação ao critério utilizado, pois o reajuste vincula-
se à recomposição por meio de um índice estabelecido 
contratualmente, já a repactuação, a recomposição do 
equilíbrio do contrato ocorre por meio de demonstração 
analítica da variação dos componentes dos custos que 
integram o contrato, tomando-se como parâmetro a proposta 
do contratado. 

e) É contemporânea à revisão e ao reajuste, e no mundo 
jurídico, é consideravelmente um instituto novo, e ainda se 
encontra em evolução. 

 
45. Leia a frase a seguir. 

__________ e _________ são modalidades de comunicação 
oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que 
o _________ é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, 
para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o 
__________ é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos 
têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si.  

Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) Aviso / oficio / aviso / oficio 
b) Aviso / memorando / aviso / memorando 
c) Memorando / carta / memorando / carta 
d) Carta / oficio / carta / oficio 
e) Oficio / carta / oficio / carta 
 
46. Na Cidade de Acaraú, um órgão integrante da 
Administração Pública está precisando adquirir móveis para 
uma nova unidade de trabalho. Levando-se em consideração 
que são moveis de escritório e precisam ser adquiridos para 
início das atividades a que se propõe, é necessário a maior 
brevidade possível. Qual a modalidade de licitação a ser 
adotada pela Administração Pública? 

a) Concorrência, em função do valor de avaliação dos bens 
superar o limite admitido para utilização do leilão ou do 
pregão. 

b) Carta Convite.  
c) Pregão, obrigatoriamente, para registro de preços, tendo em 

vista que o fracionamento das aquisições permite a obtenção 
de melhores preços sem a perda da economia de escala. 

d) Pregão, por se tratar de bens de natureza comum, passíveis 
de serem objetivamente descritos, o que possibilitará ampla 
participação e disputa, com atingimento de resultado mais 
vantajoso à Administração Pública.  

e) Qualquer das modalidades de licitação vigentes pode ser 
aplicada nesse caso. 

 
47. Qual o prazo de validade das propostas no pregão 
presencial, caso não seja fixado outro no edital?  

a) 30 (trinta) dias. 
b) 03 (três) meses. 
c) 60 (sessenta) dias. 
d) 120 (cento e vinte) dias. 
e) 06 (seis) meses. 
 
48. Analise a afirmativa a seguir. 

_____________ é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Concorrência 
b) Tomada de preços 
c) Convite 
d) Concurso 
e) Leilão 
 
49. De acordo com a Lei 8.112/90, analise as afirmativas a 
seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições. 
( ) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário 
ou a terceiros. 
( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o 
servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
( ) A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores 
e contra eles será executada, até o limite do valor da herança 
recebida. 
( ) As sanções civis, penais e administrativas poderão 
cumular-se, sendo independentes entre si. 
( ) A responsabilidade administrativa do servidor não será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência 
do fato ou sua autoria. 
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Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V – V – V – V. 
b) V – V – V – V – V – F. 
c) V – V – F – V – F – F. 
d) F – F – V – V – F – F. 
e) V – F – V – F – V – V. 
 
50. Considerando a Lei nº 8.112/90, analise a afirmativa a 
seguir. 

____________ é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrente de inabilitação em estágio 
probatório relativo a outro cargo, ou reintegração do anterior 
ocupante. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Readaptação 
b) Reintegração 
c) Recondução 
d) Reversão 
e) Remoção 
 
51. Em uma instituição, qual o documento que se registra a 
data e o número de ordem de determinado requerimento ou 
processo, para fins de controle de seu andamento ou de sua 
localização? 

a) Demonstrativo. 
b) Protocolo de intenções. 
c) Ficha de protocolo. 
d) Recibo. 
e) Requisição. 
 
52. Qual o sistema de classificação utilizado para organizar 
e arquivar uma série de documentos, ordenados por nome, 
assunto ou local? 

a) Geográfico.  
b) Numérico.  
c) Alfanumérico. 
d) Cronológico. 
e) Alfabético. 
 
53. Considerando as técnicas de arquivamento, é correto 
afirmar que arquivo de primeira idade ou corrente, arquivo de 
segunda idade ou intermediário e arquivo de terceira idade 
ou permanente são assim classificados de acordo com 
(a)(as)(o) 

a) entidade criadora e o tempo de criação dos arquivos. 
b) características institucionais da entidade criadora. 
c) estágio de evolução. 
d) natureza dos documentos e a entidade criadora. 
e) entidade criadora e a extensão da atenção. 
 
54. Qual o material ideal para acondicionar documentos 
que não se encontram em boas condições? 

a) Envelope plástico. 
b) Papel neutro. 
c) Caixa metálica. 
d) Pasta plástica.  
e) Papel colorido. 
 
55. Acervo, de acordo com a terminologia arquivística, 
é(são) um(a) 

a) conjunto de documentos de um arquivo.  
b) livro de registro de documentos recebidos e/ou expedidos.  
c) unidade de arquivamento formada por documentos diversos, 

próprio de uma determinada pessoa ou assunto específico. 
d) doação de documento feita por declaração de última 

vontade. 
e) documentos públicos sob a guarda de um órgão específico. 
 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Acaraú 
responda às questões 56 a 58. 

56. Compete ao Município prover tudo quanto for de seu 
peculiar interesse, ao bem-estar da sua população, cabendo-
lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 
Marque a opção INCORRETA. 

a) Suplementar a Legislação Federal e Estadual no que lhe 
couber. 

b) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 
como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
em Lei. 

c) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter 
essencial.  

d) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, parcelamento da 
ocupação do solo urbano. 

e) Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. 

 
57. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Acaraú 
analise as afirmativas a seguir. 

I. O Município assegurará aos seus servidores e dependentes 
serviços de atendimento médico, odontológico e de 
assistência social.  

II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou mediante 
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa.  

III. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor 
estável, será ele reconduzido, e o eventual ocupante da vaga 
reintegrado ao cargo de origem sem direito à indenização, 
aproveitado em outro ou posto em disponibilidade. 

IV. A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos, sendo 
vedada a concessão de gratificações, adicionais ou quais 
quer vantagens pecuniárias por decreto ou por qualquer ato 
administrativo. 

V. É assegurada as servidoras públicas da administração direta, 
autarquias, fundações e empresas municipais e de economia 
mista, a licença gestante de 180(cento e oitenta) dias e 1 
(uma) hora a cada 3(três) horas de trabalho para a 
amamentação de seus filhos até 6(seis) meses de idade. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – III – IV. 
b) I – II – IV. 
c) I – II – IV – V. 
d) II – III – V. 
e) IV – V. 
 
58. O servidor da Prefeitura de Acaraú, navegando na 
internet depara-se com uma mensagem – erro HTTP 404. O 
que indica essa mensagem? 

a) Um problema de segurança no navegador do servidor da 
Prefeitura de Acaraú. 

b) Falta de recursos de processamento no servidor. 
c) Um problema de endereçamento DHCP. 
d) Um problema de resolução de nomes DNS. 
e) Que a página solicitada não foi encontrada pelo servidor. 
 
59. Marque a opção que NÃO corresponde a um aplicativo 
denominado Browser (navegador de Internet): 

a) Netscape. 
b) Mozilla Thunderbird. 
c) Internet Explorer. 
d) Opera.  
e) Google Chrome. 
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60. Considerando as relações humanas no trabalho, leia as 
afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e 
(F) para as FALSAS. 

( ) Os problemas que os membros de uma instituição 
vivenciam devem ser resolvidos por cada um deles, sem a 
necessidade de auxílio mútuo. 
( ) Ressentimentos num grupo de trabalho podem ser 
ocasionados pela maneira ríspida com que um determinado 
funcionário trata os colegas. 
( ) Relações harmoniosas entre os funcionários de uma 
instituição podem ser alcançadas com atitudes de respeito pela 
maneira de sentir e de entender as situações de cada indivíduo. 
( ) O convívio regular entre os membros da instituição 
caracteriza uma relação humana. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

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


