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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ – CE 

CONCURSO  PÚBLICO –  EDITAL  001/2018 

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 3h30min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

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

início às 08h e término às 12h. 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 a seguir para responder às questões 1 a 7. 

Iracema 

José de Alencar 

Iracema cantava docemente, embalando a rede para 
acalentar o filho. 

A areia da praia crepitou sob o pé forte e rijo do guerreiro 
tabajara, que vinha das bordas do mar depois da abundante 
pesca. 

A jovem mãe cruzou as franjas da rede, para que as moscas 
não inquietassem o filho acalentado, e foi ao encontro do irmão: 

- Caubi vai tornar às montanhas dos tabajaras! disse ela 
com brandura. 

O guerreiro anuviou-se: 
- Tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a 

tristeza que a enche. 
- Araquém teve muitos filhos em sua mocidade; uns a guerra 

levou e morreram como valentes; outros escolheram uma esposa 
e geraram por sua vez numerosa prole; filhos de sua velhice, 
Araquém só teve dois. Iracema é a rola que o caçador tirou do 
ninho. Só resta o guerreiro Caubi ao velho Pajé, para suster seu 
corpo vergado e guiar seu passo trêmulo. 

- Caubi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema. 
- Como a estrela que só brilha de noite, vive Iracema em sua 

tristeza. Só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu 
rosto. Parte, para que eles não se turvem com tua vista. 

- Teu irmão parte para te fazer a vontade; mas ele voltará 
todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu 
coração o filho de teu ventre. 

Entrou na cabana. Iracema tirou da rede a criança, e ambos, 
mãe e filho, palpitaram sobre o peito do guerreiro tabajara. Depois 
Caubi passou a porta e sumiu-se entre as árvores. 

Iracema, arrastando o passo trêmulo, o acompanhou de 
longe até que o perdeu de vista na orla da mata. Aí parou, quando 
o grito de jandaia, de envolta com o choro infantil, a chamou à 
cabana, a areia fria, onde esteve sentada, guardou o segredo do 
pranto que embebera. 

A jovem mãe suspendeu o filho à teta; mas a boca infantil 
não emudeceu. O leite escasso não apojava o peito. 

O sangue da infeliz diluía-se todo nas lágrimas incessantes 
que não lhe estancavam nos olhos; pouco chegava aos seios, 
onde se forma o primeiro licor da vida. 

Ela dissolveu a alva carimã e preparou ao fogo o mingau 
para nutrir o filho. Quando o sol dourou a crista dos montes, partiu 
para a mata, levando ao colo a criança adormecida. 

Na espessura do bosque estava o leito da irara ausente; os 
tenros cachorrinhos grunhem enrolando-se uns sobre os outros. 
A formosa tabajara aproxima-se de manso. 

Prepara para o filho um berço da macia rama do maracujá e 
senta-se perto. 

Põe no regaço um por um os filhos da irara e lhes abandona 
os seios mimosos, cuja teta rubra como a pitanga ungia do mel 
da abelha. Os cachorrinhos famintos sugam os peitos avaros de 
leite. 

Iracema curte dor, como nunca sentiu; parece que lhe 
exaurem a vida; mas os seios vão-se intumescendo; apojaram 
afinal, e o leite, ainda rubro do sangue de que se formou, 
esguicha. 

A feliz mãe arroja de si os cachorrinhos, e, cheia de júbilo, 
mata a fome ao filho. Ele é agora duas vezes filho de sua dor, 
nascido dela e também nutrido. 

A filha de Araquém sentiu afinal que suas veias se 
estancavam; e, contudo, o lábio amargo de tristeza recusava o 
alimento que devia restaurar-lhe as forças. 

O gemido e o suspiro tinham crestado o sorriso e o sabor 
em sua boca formosa. 

1. De acordo com a leitura do texto, é CORRETO afirmar que 

a) Iracema deseja que o irmão vá embora. 
b) Iracema ordenou asperamente ao irmão que partisse. 
c) Caubi partiu porque Iracema queria ficar sozinha com seu 

filho. 
d) Iracema chora a ausência de seu pai Araquém. 
e) Caubi partiu para nunca mais voltar. 

2. Para Caubi, Iracema deseja que ele parta para 

a) buscar alimento para sua sobrevivência. 
b) que ele não veja a tristeza dela. 
c) fazer companhia ao pai. 
d) trazer o marido distante. 
e) que ele seja feliz. 

3. Marque a opção INCORRETA de acordo com o texto. 

a) Iracema deseja que Caubi parta, pois só resta ele ao velho 
pajé. 

b) Caubi parte para não contrariar Iracema. 
c) Ao falar com o irmão, Iracema compara-se a uma estrela. 
d) O texto não nos permite conhecer o motivo da tristeza de 

Iracema. 
e) Iracema não escondia sua tristeza. 

4. Pode-se dizer que Iracema era uma mãe 

a) relapsa. 
b) infeliz. 
c) dedicada. 
d) despreparada. 
e) vil. 

5. Caubi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema. 
A figura de linguagem presente nesse período é 

a) metonímia. 
b) comparação. 
c) antítese. 
d) eufemismo. 
e) metáfora. 

6. Como a estrela que só brilha de noite, vive Iracema em 
sua tristeza. Esse período expressa circunstância de 

a) condição. 
b) comparação. 
c) proporção. 
d) causa. 
e) consequência. 

7. Iracema curte dor. Sobre a análise sintática desse 
período, marque a opção CORRETA. 

a) O predicado é nominal. 
b) Apresenta verbo de ligação. 
c) Tem predicativo do sujeito. 
d) O predicado é verbo-nominal. 
e) Apresenta objeto direto. 

8. Marque a opção INCORRETA quanto às formas variantes. 

a) Cadalço e cadarço. 
b) Trasladar e transladar. 
c) Abdome e abdômen. 
d) Cãibra e câimbra. 
e) Amígdala e amídala. 

9. Em relação ao uso dos porquês, analise as afirmativas a 
seguir e assinale a opção INCORRETA. 

a) Ela me fez isso por quê, se eu a amo tanto? 
b) Você sabe por que estrada eles foram? 
c) Ninguém sabe o porquê de ela ter feito isso. 
d) Venha, por que fazemos questão de sua presença. 
e) Por que os aviões caem? 

10. Qual das palavras a seguir deve receber acento? 

a) Geleia. 
b) Destroi. 
c) Canoa. 
d) Constroem. 
e) Nucleico. 
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11. Marque a opção em que NÃO há a correta 
correspondência de gênero dos substantivos. 

a) O marechal – a marechala. 
b) O rajá – a rani. 
c) O hindu – a hindu. 
d) O papa – a papisa. 
e) O genro – a sogra. 

12. Analise as alternativas a seguir em relação ao plural dos 
substantivos compostos e marque a opção INCORRETA. 

a) A fruta-pão; as frutas-pão. 
b) O salvo-conduto; os salvo-condutos. 
c) O manga-larga; os mangas-largas. 
d) A ave-maria; as ave-marias. 
e) O xeque-mate; os xeque-mate. 

13. Em qual das alternativas o adjetivo é biforme? 

a) Perspicaz. 
b) Audaz. 
c) Malévola. 
d) Nobre. 
e) Difícil. 

14. Marque a opção em que o verbo foi classificado 
CORRETAMENTE. 

a) Ser – defectivo. 
b) Valer – irregular. 
c) Prender – anômalo. 
d) Crer – regular. 
e) Colorir – abundante. 

15. Marque a opção cuja oração tem predicado verbo-
nominal. 

a) Elisabete é linda! 
b) A casa de Jussara sofreu reforma geral. 
c) As crianças chegaram cansadas. 
d) Os chuchus parecem murchos. 
e) A borboleta morreu. 

16. Quanto ao uso dos pronomes, marque a opção 
INCORRETA. 

a) Vi-lhe, mas não lhe paguei. 
b) Não há nada entre mim e ti. 
c) Eu a vi e beijei. 
d) Não deram o doce a ti? 
e) Elsa se machucou. 

17. Na divisão de x por y, sendo os mesmos dois números 
inteiros, encontram-se resto e quociente iguais a 6. Sabendo-
se que o divisor é 117, a soma de x + y será 

a) 708. 
b) 702. 
c) 608. 
d) 575. 
e) 117.

18. Hugo percebeu que um certo número somado com 
quatro, ou multiplicado por quatro, dá o mesmo resultado. 
Esse número é 

a) –5/3. 
b) 4/3. 
c) –3/4. 
d) 1. 
e) 5/3.

19. Felipinho ganhou um quebra-cabeça. Ele montou 1/3 do 
brinquedo na primeira semana e 2/5, na segunda semana, 
faltando ainda para concluí-lo a fração de 

a) 8/15. 
b) 4/15. 
c) 3/8. 
d) 7/15. 
e) 6/15.

20. Em uma corrida de bicicleta, Jonas dá uma volta 
completa na pista de corrida em 28 segundos, enquanto 
Ricardo leva 32 segundos para completar uma volta. Quando 
Jonas completar a volta número 40, Ricardo estará 
completando a volta número 

a) 35.
b) 40.
c) 30.
d) 33.
e) 36.

21. Um pedreiro está colocando rodapé no contorno de um 
cômodo de forma quadrada, que tem 3,5 metros em cada 
lado. Se o cômodo tem uma porta de 90 cm de vão, de 
quantos metros de rodapé pode-se dizer que ele vai 
precisar? 

a) 13,10.
b) 14,90.
c) 12,10.
d) 13.
e) 14.

22. Geraldo comprou dois relógios e os acertou às 12 horas. 
Um relógio adianta exatamente 30 segundos por dia e outro 
atrasa exatamente 45 segundos por dia. Após 20 dias, a 
diferença entre os horários marcados pelos dois relógios 
será de 

a) 25min. 
b) 1h. 
c) 1h10min. 
d) 45min. 
e) 30min. 

23. Natália tinha que dividir um certo número por 3, mas, 
como ela é toda atrapalhada, se enganou no cálculo e 
multiplicou-o por 3. Com isso, ela encontrou 120 unidades a 
mais do que deveria ter encontrado. O número que a Natália 
deveria ter dividido por três era 

a) 45.
b) 30.
c) 70.
d) 50.
e) 90.

24. Em repouso, meu coração pulsa 70 vezes por minuto. 
Durante meu treino de bicicleta, meu coração se mantém em 
120 pulsos por minuto. Em 1/4 de hora de treino de bicicleta, 
meu coração irá pulsar a mais do que se estivesse em 
repouso, aproximadamente, quantas vezes? 

a) 750.
b) 1.750.
c) 600.
d) 1.000.
e) 800.

25. Três biscoitos recheados, mais um salgadinho, custam 
R$ 6,00. Dois biscoitos recheados, mais dois salgadinhos 
(todos iguais aos anteriores), custam R$ 6,80. Então, o preço 
de 4 biscoitos recheados mais um salgadinho será 

a) R$ 4,40.
b) R$ 7,30.
c) R$ 3,80.
d) R$ 7,00.
e) R$ 5,50.

26. Uma pesquisa realizada por um grande jornal constatou 
que o cigarro mata, por ano, no mundo, 4 milhões de 
pessoas; a obesidade, 50% a mais que o cigarro, e as drogas, 
o dobro da quantidade de mortes por obesidade. Portanto, as 
mortes causadas pelo cigarro, pela obesidade e pelas 
drogas, num ano, totalizam 

a) 15 milhões. 
b) 22 milhões. 
c) 17 milhões. 
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d) 12 milhões. 
e) 24 milhões. 

27. Pedro e Ricardo trabalham em uma concessionária de 
carros. Em novembro, eles tiveram exatamente o mesmo 
volume de vendas. Em dezembro, Pedro conseguiu aumentar 
em 20% suas vendas, em relação a novembro, e Ricardo teve 
um bom resultado, conseguindo superar em 25% as vendas 
de Pedro, em dezembro. Portanto, de novembro para 
dezembro, o volume de vendas de Ricardo teve um 
crescimento de 

a) 25%.
b) 30%.
c) 50%.
d) 70%.
e) 80%.

28. Carlos quer comprar um multiprocessador que custa R$ 
298,30, à vista, ou em três parcelas iguais de R$ 108,30, 
sendo a primeira na hora da compra, e as outras duas em 30 
e 60 dias da data da compra. Considerando-se o valor 
financiado, a taxa mensal de juro simples que Carlos vai 
pagar se comprar parcelado é de 

a) 2,5%.
b) 5,5%
c) 7%.
d) 8%.
e) 8,5%.

29. Seu Zé vende meia dúzia de pão por R$ 5,00. Antônio 
pediu 9 pães. Seu Zé cobra R$ 8,00 e Antônio diz que não 
quer, alegando que o preço cobrado deveria ser proporcional 
à quantidade. De acordo com Antônio, o preço cobrado pelos 
9 pães deveria ser 

a) R$ 6,50.
b) R$ 7,50.
c) R$ 7,80.
d) R$ 8,00.
e) R$ 8,50.

30. O Sistema Eleitoral Brasileiro define duas modalidades 
distintas de voto no País: a majoritária e a proporcional. Com 
base nessa informação, marque a alternativa CORRETA 
quanto ao Sistema Eleitoral Brasileiro. Nas eleições de 2018, 
em todo o Brasil, o povo brasileiro escolherá 

a) 28 representantes para Chefes do Executivo (estadual e 
federal) e 513 para o Poder Legislativo Federal, entre 
deputados federais e senadores. 

b) 28 representantes para Chefes do Executivo (estadual e 
federal) e 513 para o Poder Legislativo entre deputados 
federais e senadores, todos pela modalidade do voto 
proporcional. 

c) 28 representantes para Chefes do Executivo (estadual e 
federal) por meio de modalidade de voto majoritário e 567 
para o Legislativo entre deputados federais e senadores, na 
modalidade de voto proporcional. 

d) 28 representantes para Chefes do Executivo (estadual e 
federal) por meio de modalidade de voto majoritário e 540 
para o legislativo, entre deputados federais e senadores, na 
modalidade de voto proporcional. 

e) (02) dois representantes para cargos no Executivo por meio 
de modalidade de voto majoritário e 567 para o legislativo na 
modalidade de voto proporcional. 

31. A Venezuela é um país que passa por uma crise social e 
faz fronteira com o Brasil. Sobre a Venezuela, assinale a 
opção INCORRETA. 

a) Faz fronteira com dois Estados da Região Norte brasileira. 
b) O atual presidente da chamada República Bolivariana da 

Venezuela (nome oficial) é Nicolás Maduro. 
c) O principal produto do PIB venezuelano é o petróleo. 

d) Os refugiados que cruzam as fronteiras brasileiras são 
opositores políticos do Governo de Maduro que não 
aceitaram sua eleição. 

e) A principal cidade brasileira através da qual imigrantes 
adentram o território brasileiro é Paracaima, no Estado de 
Roraima. 

32. A catástrofe do incêndio que transformou em cinzas o 
maior, mais completo e vistoso Museu Nacional, abrigado no 
Palácio da Quinta da Boa Vista, que serviu de residência à 
família imperial, é fruto do descaso e desinteresse do País 
para com a sua memória. Mais que isso, transformou-se 
numa parábola dramática da atual crise moral, política, 
econômica e social do Brasil. Uma destruição repleta de 
simbolismos que empurra o sentimento da população a 
níveis insuportáveis de indignação. Como foi possível isso 
tudo acontecer? 

FONTE: ISTOÉ 

De acordo com o texto, marque a opção INCORRETA. 

a) Em questão de horas foram dizimados os vestígios de nossa 
história. As 20 milhões de peças arqueológicas, científicas e 
literárias viraram pó. Itens de valor imensurável relativos à 
etnologia e geologia, coleções raríssimas que aqui aportaram 
no século 19, consumidas da noite para o dia pelo fogo. 

b) Um prédio belíssimo de 200 anos, desabando em chamas. 
Reflexos inevitáveis do abandono que perdurou anos. 

c) Salões e corredores do Museu exibiam, há tempos, os tristes 
sinais de sua degradação: goteiras, infiltrações, instalações 
elétricas precárias, cupim, mofo. Havia problema por todos 
os lados. 

d) O incêndio na Quinta da Boa Vista queimou nossas 
esperanças, a essência, a identidade e a memória de cada 
um de nós. A comoção veio a seguir ao ocorrido e contagiou 
estudantes e intelectuais que, cerimoniosamente, fizeram um 
abraço em torno dos escombros. O protesto do luto não é o 
suficiente para resgatar a perda irreparável ou mesmo para 
recompor a dignidade de um povo. 

e) A liberações imediatas de financiamento, da ordem de R$ 20 
milhões, servirão para repor todo o material perdido durante 
o incêndio, apesar de ainda não haver uma data prevista 
para o final da recuperação de todo o acervo do museu. 

33. A maior tragédia ambiental registrada no Brasil, até 
então, ocorreu quando uma barragem operada pela Samarco 
Mineração S.A. se rompeu, despejando 40 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos. Além de matar 19 pessoas, a onda de 
lama devastou localidades e percorreu mais de 600 km pelo 
Rio Doce até chegar ao Oceano Atlântico, devastando a 
fauna e a vegetação em seu caminho. 

(Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/. Acesso em: 20/08/2018). 

O texto acima refere-se ao desastre ambiental ocorrido 

a) nos arredores da Vila Socó em Cubatão (SP), em 1984. 
b) em Goiânia (GO) no ano de 1987. 
c) no Município de Mariana (MG) em 2015. 
d) na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro (RJ), em 2000. 
e) no Município de Araucária (PR), em 2000.

34. A respeito das questões relacionadas às alterações 
climáticas, leia as alternativas a seguir e assinale a 
CORRETA. 

a) O aquecimento global pode afetar a vida humana, entretanto, 
não implica alterações dos ciclos biogeoquímicos. 

b) A Convenção do Clima sobre mudanças climáticas visa 
erradicar os gases de efeito estufa na atmosfera resultantes 
das ações naturais. 

c) O combate às queimadas e ao desmatamento é o principal 
desafio brasileiro para reduzir suas emissões de gases de 
efeito estufa. 

d) O Brasil é o principal signatário do Protocolo de Quioto. 
e) A temperatura média global da superfície da Terra aumentou 

cerca de 0,02°C nos últimos 100 anos. 
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35. Em um ambiente de trabalho é necessário o 
relacionamento interpessoal. Quando não ocorre sintonia de 
uma ou mais pessoas, há stress, desmotivação pelo 
trabalho, dificultando o bom andamento do trabalho/grupo. 
Assinale a opção INCORRETA dentre as habilidades 
importantes no comportamento, na postura profissional e 
nas atitudes no serviço. É importante a habilidade de 

a) reconhecer, diagnosticar e lidar com conflitos e hostilidade 
dos outros. 

b) modificar seu ponto de vista e o comportamento no grupo em 
função do feedback dos colegas, superiores e dos objetivos 
a alcançar. 

c) dar feedback aos outros de modo útil e construtivo. 
d) comunicar ideias de forma clara e precisa em situações 

individuais e de grupo. 
e) impor seu pensamento sem se importar com a opinião da 

maioria. 

36. Sobre o Município de Quixeré e seu processo de 
emancipação política, assinale a opção CORRETA. 

a) O Município de Quixeré foi instituído em 1870 através da Lei 
Provincial n° 1.347 que criou o novo município a partir de um 
desmembramento do Munícipio de Quixeramobim, que se 
havia desenvolvido largamente no século XIX em virtude da 
instalação da estrada de ferro que ligava o Cariri a Fortaleza. 

b) A ocupação definitiva de Quixeré teve início com o 
funcionamento das charqueadas no Ceará no século XVIII, 
que possibilitaram a competitividade da pecuária no Estado. 
Contudo, a elevação da vila à categoria de cidade só se daria 
em outubro de 1842. 

c) Graças à pecuária, Quixeré foi elevado a vila em 1738 e, em 
1842, obteve a categoria de cidade. Devido a sua 
importância econômica, Quixeré foi uma das cidades que 
tiveram projetos urbanísticos planejados na Corte de Lisboa. 

d) Na segunda metade do século XIX, a atual região do 
Município de Quixeré começa a ser habitada, dando início a 
um povoado, com o nome de Tabuleiro, que se desenvolveu 
substancialmente graças às atividades missionárias da 
construção da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição. Quixeré foi elevado à categoria de vila em 1933, 
mudando seu nome para o atual. Em, 11 de abril de 1957, foi 
elevado à categoria de cidade. 

e) Em 1832, Quixeré foi elevado à categoria de vila, entretanto, 
ainda pertencia a Província do Piauí, onde permaneceu até 
1880. Com a expansão da Estrada de Ferro de Sobral-
Camocim para o Piauí, em 1911, as terras de Quixeré foram 
cortadas pela ferrovia, sendo a vila então, elevada à 
categoria de cidade. 

Leia as estrofes do Hino do Município de Quixeré e responda 
as questões 37 a 39. 

Ante as matas e a serra altaneira, 
De que vemos, ao longe, o perfil, 
A cidade se estende e enfileira 
Seus brasões em louvor do Brasil! 

(Refrão) 
Nossa gente que luta e que avança 
Nas conquistas da paz e da fé 
Tem no peito imortal confiança: 
O bom Deus guiará Quixeré 

37. O(a) autor(a) da letra do Hino é 

a) Monsenhor José Mourão. 
b) Padre José de Abreu Lima. 
c) Maria de Jesus Soares. 
d) Manoel Messias. 
e) Dr. Andrade Furtado. 

38. O(a) autor(a) da música do Hino é 

a) Dr. Andrade Furtado. 
b) Maria Rita Linhares. 
c) Padre Cauby Jardim Ponte. 
d) Maestro J. Ratinho. 
e) Monsenhor José Mourão. 

39. O Hino do Município de Quixeré foi criado em 1957 e 
oficializado pela Lei 358 de 

a) 02 de julho de 2001. 
b) 02 de junho de 2001. 
c) 01 de julho de 2002. 
d) 01 de junho de 2002. 
e) 01 de julho de 1957.

40. Analise as afirmações a seguir sobre o Município de 
Quixeré e assinale a INCORRETA. 

a) Quem nasce em Quixeré é quixereense. 
b) O Dia do Município é 15 de maio. 
c) Localiza-se na Mesorregião do Jaguaribe. 
d) De acordo com o Anuário do Ceará, sua toponímia é 

proveniente da denominação do rio que atravessa a cidade. 
e) O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) Municipal é 

0,452, segundo o IBGE. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, responda as questões 41 e 42. 

41. Sobre as Comunicações Oficiais, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela 
finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o 
memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar 
uma diagramação única, que siga o que chamamos de 
padrão ofício. 

II. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial 
praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o 
aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, 
para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício 
é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm 
como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, 
também com particulares. 

III. O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível 
diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente interna. 

IV. A tramitação do Oficio em qualquer órgão deve pautar-se 
pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos 
burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número 
de comunicações, os despachos ao oficio devem ser dados 
no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha 
de continuação. 

V. Mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre os 
Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens 
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder 
Legislativo para informar sobre fato da Administração 
Pública. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

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

42. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção 
INCORRETA. 

a) Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira 
pela qual o Poder Público redige atos normativos e 
comunicações. 

b) A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, 
uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, 
formalidade e uniformidade. Sendo a publicidade e a 
impessoalidade princípios fundamentais de toda 
administração pública, claro está que devem, igualmente, 
nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. 
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c) Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza 
seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite 
sua compreensão. A transparência do sentido dos atos 
normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do 
próprio Estado de Direito. 

____________

__________

d) Esses mesmos princípios (impessoalidade, clareza, 
uniformidade, concisão e uso de linguagem formal) aplicam-
se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir 
uma única interpretação e ser estritamente impessoais e 
uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. 

e) A redação oficial é, portanto, necessariamente árida e 
infensa à evolução da língua. É que sua finalidade básica, 
comunicar com impessoalidade e máxima clareza, impõe 
certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira 
diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da 
correspondência particular, etc. 

43. Leia a frase a seguir. 

“...Pode-se dizer que esse princípio representa uma garantia para 
todos os cidadãos, prevista pela Constituição, pois, por meio dele, 
os indivíduos estarão protegidos pelos atos cometidos pelo 
Estado e por outros indivíduos. A partir dele, há uma limitação no 
poder estatal em interferir nas liberdades e garantias individuais 
do cidadão. “

A afirmação refere-se ao princípio da 

a) Legalidade. 
b) Impessoalidade. 
c) Moralidade. 
d) Publicidade. 
e) Eficiência. 

44. Sabe-se que o ato administrativo é composto de cinco 
elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
Analise a frase a seguir. 

é o efeito jurídico imediato do ato, isto é, o resultado 
prático causado em uma esfera de direitos, seja a criação, 
modificação ou comprovação de situações concernentes a 
pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do Poder Público. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Finalidade 
b) Forma 
c) Motivo 
d) Objeto 
e) Competência 

45. Analise a afirmativa a seguir. 

É no exercício do Poder que a Administração 
Pública limita, disciplina e fiscaliza o cumprimento, sempre 
baseado no interesse público, manifestando-se por meio de atos 
normativos e concretos. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) vinculado 
b) discricionário 
c) de polícia 
d) normativo 
e) disciplinar 

46. O Poder Regulamentar da Administração consiste em 

a) organizar as atividades administrativas, mediante a edição 
de regulamentos e portarias. 

b) editar normas complementares à lei para a sua fiel execução. 
c) apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores 

públicos e particulares que contratam com a Administração. 
d) Fazer o controle das atividades de órgãos inferiores, 

estabelecendo ordem a subordinados e averiguando a 
legalidade dos atos praticados. 

e) Impor e aplicar sanções administrativas a seus 
subordinados. 

47. Em relação aos atos administrativos relacionados a 
seguir, marque a opção INCORRETA. 

a) É nulo o ato administrativo quando afronta a lei, isto é, 
quando, do momento de sua produção, existe alguma 
ilegalidade. Pode ser declarada a nulidade pela própria 
Administração Pública, no exercício de sua autotutela, ou 
pelo judiciário. 

b) A Revogação é o mecanismo do qual se vale a Administração 
para desfazer o ato válido, legítimo, mas que não é mais 
conveniente, útil ou oportuno. 

c) Não podem ser revogados os atos vinculados, os já 
consumados ou os que geram direitos adquiridos, por 
exemplo. 

d) Ressalta-se que, como regra geral, os atos que contenham 
vícios devem ser anulados. A utilização do mecanismo da 
convalidação tem caráter excepcional. A convalidação tem 
efeitos "ex nunc". 

e) Na competência, é possível a convalidação dos atos que não 
sejam exclusivos de uma autoridade, quando não pode haver 
delegação ou avocação. Assim, desde que não se trate de 
matéria exclusiva, pode o superior ratificar o ato praticado por 
subordinado incompetente. 

48. Sobre os arquivos, relacione a coluna B pela coluna A. 

COLUNA A 

I. Arquivos correntes. 
II. Arquivos intermediários. 
III. Arquivos permanentes. 

COLUNA B

( ) Conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 
informativo que devem ser definitivamente preservados. 
( ) São aqueles em curso, ou que, mesmo sem 
movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. 
( ) São aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 
produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

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

49. Marque a opção que apresenta métodos de 
arquivamento ideográficos e numéricos, respectivamente. 

a) Unitermo e digito terminal. 
b) Duplex e indexação desordenada. 
c) Digito terminal e método rôneo. 
d) Cronológico e decimal. 
e) Método soudex e enciclopédico. 

50. São ações que propiciam a conservação dos 
documentos. 

I. Fazer o manuseio dos documentos com as mãos livres de 
sujeira e gorduras, ou seja, sempre limpas. 

II. A remoção da sujidade superficial (que está solta sobre o 
documento) deve ser feita através de pincéis, flanela macia, 
aspirador dentre outras ferramentas. 

III. Deve -se umedecer o dedo com a saliva para virar as páginas 
de um documento. 

IV. Nas páginas mais importantes, deve-se fazer a marcação 
com o uso de clips de metal. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

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



8

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ – CE – AGENTE  ADMINISTRATIVO – 14/10/2018 

51. Analise as afirmativas a seguir e marque a que se refere 
ao arquivo permanente ou de terceira idade. 

_____________

_________

a) Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 
em função de seu valor não pode ser eliminado. 

 ____

______

b) Conjunto de documentos originários de arquivos correntes, 
que aguarda destinação 

_______

_________

c) Eles poderão ser consultados e utilizados de modo 
esporádico por seus produtores, pois já cumpriram seus 
principais objetivos na idade corrente junto à administração. 

_____

d) Eles não são mais necessários nos setores e, portanto, 
devem ser transferidos para um arquivo geral. 

e) É aquele constituído de documentos que deixaram de ser 
frequentemente consultados. 

52. Leia a afirmativa a seguir. 

" é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. É obrigatória para 
obras de engenharia de valor superior a e para 
obras e serviços que não sejam de engenharia, de valor superior 
a ." 

Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) Concorrência / R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais) / R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

b) Tomada de preços / R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) / R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinquenta mil reais). 

c) Tomada de preços / R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) / R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

d) Concorrência / R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais) / R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

e) Convite / R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) / R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 

53. Sobre os contratos administrativos, analise a afirmativa 
a seguir e marque a opção CORRETA. São cláusulas 
necessárias em todo contrato as que estabeleçam 

I. o objeto e seus elementos característicos. 
II. o regime de execução ou a forma de fornecimento. 
III. o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base 

e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 
atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento. 

IV. os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 
entrega, de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso. 

V. obrigatoriamente, as garantias oferecidas para assegurarem 
sua plena execução. 

VI. os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 
cabíveis não sendo necessário especificar os valores das 
multas. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

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

54. Leia a afirmativa a seguir. 

A é a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens. 

Marque a opção que preenche corretamente a lacuna. 

a) transferência 
b) readaptação 
c) reversão 
d) reintegração 
e) recondução 

55. Marque a opção INCORRETA. São requisitos básicos 
para investidura em cargo público o(a) 

a) nacionalidade brasileira. 
b) gozo dos direitos políticos. 
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
d) nível médio de escolaridade para o exercício do cargo. 
e) idade mínima de 18 anos. 

56. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Quixeré, 
é vedado ao Município: 

I. o uso de bens públicos, que não sejam necessariamente em 
favor da comunidade. 

II. despender com pessoal ativo e inativo mais do que sessenta 
e cinco por cento do valor das receitas correntes. 

III. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público. 

IV. recusar fé aos documentos públicos. 
V. subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos 

pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, 
televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de 
comunicação, propaganda político-partidária ou finalidades 
estranhas à administração. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

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

57. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Quixeré, 
as entidades de personalidade jurídica própria que compõem 
a administração indireta do Município se classificam em 

I. Autarquia: o serviço autônomo criado por Lei, com 
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 
executar atividades típicas da administração pública que 
requeira, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 

II. Empresa Pública: a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do 
Município, criada por Lei, para exploração de atividades 
econômicas que o Município seja levado a exercer, por força 
de contingência ou conveniência administrativa, podendo 
revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 

III. Sociedade de Economia Mista: a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada em virtude 
de autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgão ou entidade 
de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 
próprio gerido pelos próprios órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por recursos do Município e de 
outras fontes. 

IV. Fundação Pública: a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada por Lei, para exploração de 
atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima 
cuja ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao 
Município ou à entidade da administração indireta. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

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

58. Para iniciar uma verificação de ortografia e gramática no 
seu arquivo, pode-se usar como atalho no Microsoft Word 
2013, a(s) tecla(s): 

a) F12. 
b) F7. 
c) Ctrl+L. 



9

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ – CE – AGENTE  ADMINISTRATIVO – 14/10/2018 

d) Ctrl+F. 
e) Shift+F3. 

59. Qual a combinação de teclas usadas como atalho para 
que se possa localizar todas as vezes que uma palavra está 
digitada e substituí-la automaticamente por uma outra no 
Microsoft Word 2010 em português? 

a) Ctrl+T. 
b) Ctrl+U. 
c) Ctrl+P. 
d) Ctrl+L. 
e) Ctrl+H.

60. Sobre a ética profissional, analise os itens a seguir e 
marque a opção NÃO é uma atitude ética do servidor público. 

a) Ser probo. 
b) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer 

ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as 
providências cabíveis. 

c) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, 
seguindo os métodos mais adequados à sua organização e 
distribuição. 

d) Praticar usura sob qualquer de suas formas. 
e) Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de 

contratantes, interessados e outros que visem obter 
quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações morais, ilegais ou aéticas e denunciá-
las. 




