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NOME:  CPF:   

 

NIVEL MÉDIO COMUM AOS CARGOS COM PROVAS ESPECÍFICAS 

DATA: 05/05/2019 (08:00 às 12:00 horas) 

 
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA 

 

1. Este CADERNO DE PROVAS contém 35 (trinta e cinco) q u e s t õ e s  s e n d o  0 5  ( c i n c o )  d e  p o r t u g u ê s ,  0 5  ( c i n c o )  

d e  M a t e m á t i c a ,  1 0  ( d e z )  de Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) conhecimentos específicos cada uma delas apresentando 

um enunciado seguido de 05 (cinco) opções, designadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais somente uma é correta. 

2. Examine se o Caderno de Provas está completo e se apresenta falhas de impressão ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Constatando falhas ou imperfeições, solicite imediatamente a substituição do C aderno. 

3. Após decorrido uma hora do início da prova, será distribuído o Cartão-Resposta. 

4. Ao receber o Cartão-Resposta, examine e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus (nome, RG, CPF e Cargo 

escolhido). Caso haja alguma inconsistência, comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO-RESPOSTA, fornecido especificamente 

para este fim. 

6. A maneira CORRETA de marcar as respostas Cartão-Resposta é cobrindo totalmente a quadrícula correspondente à letra a  ser 

assinalada. Exemplo:      Será anulada a questão que apresentar mais de uma opção assinalada no cartão-resposta, rasuras e 

preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. 

7. Qualquer forma de comunicação entre os candidatos, como também com os fiscais, implicará na sumária 

desclassificação/eliminação da Seleção. 

8. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, ao Fiscal da Sala, o Cartão-Resposta e o Caderno de Provas, 

sem esquecer-se de assinar a lista de frequência. 

9. A divulgação dos GABARITOS E DAS PROVAS será no dia 0 6 /05/2019, às 19:00 horas, através do site cev.urca.br. 

10. Os recursos com pedido de modificação ou de anulação de qualquer questão da prova poderão ser interpostos à Comissão 

Executiva do Vestibular, de 8:00 horas às 23horas e 59 minutos do dia 07 de Maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE 

PELA INTERNET, no site cev.urca.br 

BOA  SORTE!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOME:  INSCRIÇÃO:_________________ 
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NÍVEL MÉDIO COMUM AOS CARGOS 

COM PROVAS ESPECÍFICAS 

 

PORTUGUÊS 

 

A paranoia está batendo 

(artigo de Arnaldo Jabor; By admin | Abril, 2013)  
 

Um dia, há muitos anos, percebi que haviam 

modificado a caixa grande dos Chicletes Adams 

(uma cor-de-rosa e outra amarela). Quem se 

lembra dessas saudosas embalagens? Eram caixas 

maiores, que tinham uma janelinha de celofane, 

através da qual se viam os chicletinhos 

chacoalhando. Assustado, notei que a janela 

original fora trocada por uma mentirosa abertura, 

desenhada com os chicletinhos impressos. Algum 

executivo zeloso, para fazer bonito junto aos 

patrões, acabara com a visão real das balinhas 

frescas como a brisa, deixando-nos somente um 

simulacro. Isso me preocupou. Entendi que se 

iniciava uma época comercial menos humana 

(talvez a pós-modernidade), mas, por outro lado, 

compreendi que detalhes ínfimos podem ser 

indícios de momentos históricos. Por isso, como 

vivemos a época de encrencas insolúveis, sem um 

futuro claro, me ligo em bobagens iluminadoras 

do presente. 
 
Por exemplo, que significa a resposta de uma 

telefonista, se eu lhe agradeço por uma 

informação e ela replica: “Imagina!…”. Que quer 

dizer isso? Talvez denote que eu e ela fazemos 

parte de um “sistema” coletivo de obrigações 

automáticas, sem espaço para gentilezas 

individuais e gratidão desnecessária. É quase uma 

repreensão, como se meu ‘muito obrigado’ 

quebrasse a lógica contínua de seu serviço. Daí a 

resposta: “Imagina! O senhor se acha especial?”. 

Aliás, “senhor” é uma novidade. Dizia-se sempre 

“Sr. Fulano, Sr. Sicrano…”. 
 
Tudo bem, mas agora usam um “senhor” no 

fim da frase: “Estaremos entregando a 

encomenda, senhor”… Ou “senhorita”. Alguém 

já ouviu “senhorita” no dia a dia? Isso deve ser 

influência do gerúndio na dublagem de filmes 

americanos: “Miss Williams, we’ll be sending 

your package soon”. Seria a nefasta influência do 

imperialismo cultural (esquerda) ou o 

crescimento de uma linguagem global (liberais). 

As telefonistas também dizem: “Quem deseja?” 

ou “O senhor Fulano não se encontra…”. Isso me 

desorganiza. Tenho ganas de dizer: “Todos 

desejam, o ser humano deseja! E o senhor Fulano 

não ‘se encontra’, como? Ele está em crise, 

perdidaço na vida?”. Nada digo, porque ela 

responderia: “Eu não saberia lhe informar, 

senhor…”. 
 
Outro fenômeno moderno, ou melhor, 

“contemporâneo” (aliás, não aguento mais esta 

palavra ‘contemporâneo’, que tudo absolve e tudo 

explica: “Isso é uma merda, mas é 

supercontemporâneo!…”), é o tom dos falantes 

no celular. Em aeroportos, é comum mulheres 

discutindo a relação com o marido, falando alto, 

andando pela sala, até chorando, na linguagem 

‘metapsicológica’ dos Big Brothers. Criou-se 

uma língua BBB, feita de súbitas lágrimas, 

acusações e queixumes, rancor dosado por 

perdões simultâneos, deixando escapar 

propositais intimidades, pontuadas por rápidas 

olhadas para conferir a reação dos circunstantes. 

Aliás, por falar em celular, e as musiquinhas? 

Jingle Bells ou Pour Elise tocam no bolso de um 

executivo, que imediatamente faz um resumo da 

situação da empresa aos berros. Por que não 

fazem um celular que aperte o saco do usuário? 

Ele daria um grito e gemeria discretamente: 

“Alô?”. 
 
E os dedinhos “contemporâneos” que não 

param nos blackberries e iPhones, com as 

cabeças baixas, digitando mensagens misteriosas? 

Isso me traz uma dolorosa solidão, pois ninguém 

mais presta atenção em ninguém ‘ao vivo’, como 

se o importante é o que não está ali, o desejo ‘não 

se encontra’ aqui, mas acolá, talvez na ‘nuvem’. 

E as notícias? São eivadas de incertezas – se a 

Grécia quebra ou não quebra – ou de certezas 

impossíveis como, por exemplo: a taxa de 
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inflação vai ser de 6,3 ou 6,7 ao fim do ano, cai 

em outubro e sobe em novembro. Como podem 

saber? Como se mede isso? Por que não tomam 

medidas essenciais como cortar gastos públicos 

em vez dessa irritante roleta brasileira de 

palpites? Claro que os ‘pentelhos’ e seus aliados 

feudais não deixam. 
 
Por que as paradas gay têm três milhões e os 

evangélicos quatro milhões e a marcha contra a 

corrupção no Rio só 2.500 pessoas? É a medida 

clara de nossa alienação política. E as queimadas 

e desmatamentos? O governo fala disso como se 

referisse a outro país, com um lamento 

impotente: “O equivalente a mil campos de 

futebol foram queimados em um mês…”. Por que 

a medida ‘campos de futebol’? Para deprimir 

corintianos? Aliás, entristece-me ver os times de 

futebol com anúncios no peito dos jogadores. Sou 

um babaca romântico, claro. Mas os times 

heroicos vendendo Hyundai e Kalunga me doem. 
 
E os garçons simpáticos? Sempre que eu peço 

um guaraná, ouço invariavelmente: “Com gelo e 

laranja?”. Por quê? O meu guaraná indígena não 

basta? Sempre tenho a esperança de encontrar um 

“old timer” que me pisque o olho e faça a bela 

pergunta antiga: “Da Brahma ou da Antártica?”. 
 
E a demarcação das terras indígenas, e as 

paisagens condenadas? É politicamente incorreto 

ser contra 11 mil índios que dispõem de dez mil 

metros quadrados cada um na ‘Raposa do Sol’, 

índios de bermuda e relógio. Por quê? Não 

podemos mais admirar uma paisagem sem que 

um chato não diga: “Olha bem, que está 

acabando…”. 
 
Repugnam-me células fotoelétricas em bicas 

de banheiros chiques. Você mete a mão 

ensaboada debaixo de uma bica dourada e a água 

não sai. Você tenta de novo, nada; até que o 

faxineiro te instrui a posição certa, esperando 

gorjeta, mas a água jorra e para, antes de lavar o 

sabão cor-de-rosa ou cor de diarreia. E o aparelho 

de secar mão que uiva como uma boca de 

hipopótamo? E os cremes de rosto e dentes, com 

a bisnaga vazia pela metade, para faturar uns 

reais dos otários? E as giletes turbinadas cujas 

caixas só têm duas unidades? E o papel higiênico 

‘folha fina’, que se esgarça entre as unhas? 

Abomino e-mails em cascata, com as piadinhas 

da hora, tenho asco de pequenas besteirinhas 

como gente dizendo-me “bom descanso” ou 

“bom trabalho”, pagode careta, casais que se 

casam e se separam na Caras, e, pasmem, não 

aguento mais ‘bunda’. Isso, no bom sentido, 

claro, mas não aguento mais ver ‘melancias, 

melões e moranguinhos’ em toda parte, outdoors, 

revistas… A economia de consumo é embalada 

pelas bundas. Viram? A paranoia está batendo… 

Santo Deus, que será de mim? 

 

01. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Dado o fragmento: ... deixando-nos somente 

um simulacro. O termo em destaque pode 

ser substituído, sem alterar o sentido, por: 
 
A) deixando-nos somente uma imitação. 

B) deixando-nos somente um belo modelo. 

C) deixando-nos somente um símbolo. 

D) deixando-nos somente uma alegoria. 

E) deixando-nos somente um desejo maior. 

 

02. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O 

fragmento que melhor exemplifica a ideia 

central do texto, é: 
 
A) Abomino e-mails em cascata, com as 

piadinhas da hora, tenho asco de pequenas 

besteirinhas como gente dizendo-me “bom 

descanso” ou “bom trabalho”  
 
B) Sempre tenho a esperança de encontrar um 

“old timer” que me pisque o olho e faça a 

bela pergunta antiga: “Da Brahma ou da 

Antártica?”. 
 
C) Por isso, como vivemos a época de encrencas 

insolúveis, sem um futuro claro, me ligo em 

bobagens iluminadoras do presente. 
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D) Por que as paradas gay têm três milhões e os 

evangélicos quatro milhões e a marcha contra 

a corrupção no Rio só 2.500 pessoas? 
 
E) Repugnam-me células fotoelétricas em bicas 

de banheiros chiques. Você mete a mão 

ensaboada debaixo de uma bica dourada e a 

água não sai. 

 

03. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Marque a alternativa em que o uso da 

vírgula se justifica pela mesma regra do 

fragmento a seguir: 

São eivadas de incertezas – se a Grécia 

quebra ou não quebra – ou de certezas 

impossíveis como, por exemplo: a taxa de 

inflação vai ser de 6,3 ou 6,7 ao fim do ano... 
 
A) Tome suas decisões, mas seja responsável por 

elas. 
 
B) Estudou muito durante o semestre, logo 

conseguiu uma vaga no concurso público. 
 
C) Saiu do trabalho, fechou a porta e foi-se para 

sempre. 
 

D) A caridade, isto é, a maior das virtudes deve 

reger nossas atitudes. 
 

E) Emprego, fortuna, ciência não são suficientes 

par trazer felicidade. 
 

04. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

...rancor dosado por perdões simultâneos... 

Dadas as palavras a seguir, marque a 

alternativa em que o plural siga a mesma 

regra: 
 

A) Pagão; 

B) Sacristão; 

C) Tabelião; 

D) Órfão; 

E) Casarão. 

05. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

“Isso é uma merda, mas é 

supercontemporâneo!…”. O Novo Acordo 

Ortográfico trouxe algumas dificuldades 

para aqueles que se aventuram na língua 

escrita. O termo destacado acima é exemplo 

disso. Das palavras abaixo, indique a que 

aparece em desacordo com a norma culta: 
 
A) Arquiinimigo; 

B) Semicírculo; 

C) Extraoficial; 

D) Anti-inflamatório; 

E) Minissaia. 

 

MATEMÁTICA 

 

 

06. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O 

valor da expressão numérica 3,5 + 3,43 : 0,7 

+ 1,1 é  
 
A) 11 

B) 9,5 

C) 8,5 

D) 12 

E) 10 

 

07. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sabendo-se que o determinante de uma 

matriz A de ordem 2 é igual a 7, encontre 

det( 4A ) 
 
A) 14 

B) 28 

C) 112 

D) 56 
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E) 84 

 

08. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) As 

raízes da equação do 2º grau 

 são  e . Se  +  = 

37, ache o valor de k, k > 0. 
 
A) 7 

B) 14 

C) 8 

D) 6 

E) 9 

 

09. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Considere a função  

dada por f(x) = . Qual o valor de 

 ? 
 
A) 1 

B)  

C) 7 

D)  

E) 2 

 

10. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A 

soma das raízes  distintas da equação 

modular  é: 

 
A) 3 

B) 2 

C) 2 +  

D) 4 

E) 3-  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

"Estou há 28 anos no tribunal e nunca vi uma 

decisão dessas de retirar reportagem. Pela nossa 

Constituição, todos temos direito à informação, 

presta informação, direito à livre expressão. [...] 

o que houve foi um ato imediato, do ministro 

Alexandre, tirando do ar o que estava no sítio da 

Crusoé. Para mim, ressoa como uma verdadeira 

censura e é inconcebível", completou.” G1/ 

2019. (Adaptado). A declaração feita pelo 

ministro Marco Aurélio Mello busca apoio na 

Constituição Brasileira de 1988, que completou 

30 anos em 2018.  Essa Constituição é 

conhecida como: 

A) Constituição da Defesa da Informação. 

B) Constituição da Liberdade de Imprensa. 

C) Constituição dos Direitos Humanos. 

D) Constituição Cidadã. 

E) Constituição das Liberdades. 

 

12. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

“O Museu Nacional foi parcialmente 

destruído por um incêndio na noite deste 

domingo. Localizado na Quinta da Boa 

Vista, em São Cristóvão, o local abriga um 

dos maiores acervos de antropologia e 

história natural do país, é mais antigo museu 

e uma das instituições científicas mais 

importantes do Brasil. Fundado por Dom 

João 6º no dia 6 de agosto de 1818, o museu 

acabou de completar 200 anos. Muitas peças 

do acervo de 20 milhões de itens são 

exemplares únicos - de esqueletos de 

dinossauros a múmias egípcias, passando 

por milhares de utensílios produzidos por 

https://www.bbc.com/portuguese/topics/03eb3674-6190-4cd7-8104-1a00991d67a3
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civilizações antigas.” BBC News Brasil; 

setembro/2018. (Adaptado). Sobre o Museu 

Nacional que sofreu um incêndio em 2018, 

marque a opção correta: 

A) Se encontra localizado na cidade de São 

Paulo, local de maior concentração de renda do 

país. 

B) Foi criado para abrigar obras e referências 

históricas no Brasil desde o período da 

Proclamação da República, quando a questão 

da memória e do conhecimento científico 

passou a ser tratado como um direito do 

cidadão. 

C) Localizado na cidade do Rio de Janeiro foi 

elaborado para salvaguardar os documentos 

históricos do movimento da independência 

liderado por D. Pedro I. 

D) Localizado na cidade do Rio de Janeiro, o 

museu que completava dois séculos era 

considerado como uma das principais 

referências da história no Brasil, sendo a sua 

destruição repercutida pela sociedade brasileira 

e pela comunidade internacional. 

E) O incêndio que atingiu e destruiu o Museu 

Nacional é considerado como uma tragédia 

totalmente imprevisível pois as informações 

veiculadas demonstram que os poderes do 

Município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio 

de Janeiro e do Governo Federal sempre 

tomaram as mais eficientes medidas 

preventivas para que essa natureza de acidente 

não ocorressem. 

 

13. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) “O 

plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira 

(31), por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o 

impeachment de Dilma Rousseff. A presidente 

afastada foi condenada sob a acusação de ter 

cometido crimes de responsabilidade fiscal – as 

chamadas "pedaladas fiscais" no Plano Safra e 

os decretos que geraram gastos sem 

autorização do Congresso Nacional, mas não 

foi punida com a inabilitação para funções 

públicas. Com isso, ela poderá se candidatar 

para cargos eletivos e também exercer outras 

funções na administração pública.”  G1 

08/2016.” Sobre processos de impeachment 

ocorridos no Brasil marque a opção correta: 

A) No caso da ex-presidente Dilma Rousseff foi 

a primeira vez que um chefe do poder 

executivo nacional foi afastado através de um 

processo de impeachment no Brasil. 

B) No caso da ex-presidente Dilma Rousseff, o 

processo de impeachment levou ao poder um 

integrante do PMDB, o então Vice-Presidente 

da República, Itamar Franco. 

C) Com o impeachment sofrido pela ex-

Presidente Dilma Rousseff, o Brasil passou a 

ter 4 Presidentes da República retirados do 

poder pelo Congresso Nacional. Além dela, 

também foram afastados Fernando Collor 

(1992), Carlos Luz e Café Filho (ambos em 

1955). 

D) Até o presente momento, os processos de 

impeachment no Brasil foram realizados 

unicamente contra chefes do executivo 

nacional, não tendo registros quanto aos casos 

de governadores ou prefeitos. 

E) Um dos casos de impeachment mais 

marcantes no Brasil foi o que sofreu o ex-

presidente Fernando Collor de Mello, que foi 

sucedido no poder por José Sarney. 

 

14. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) São 

Estados da Região Nordeste: 

A) Alagoas, Bahia, Maranhão. 

B) Paraíba, Pernambuco, Pará. 

C) Rio Grande do Norte, Acre, Bahia. 

D) Ceará, Pernambuco, Goiás. 

E) Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá. 



 

Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - PMBS 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE BREJO SANTO E PROCESSO SELETIVO – 05/05/2019 

  7  

15. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

“Assim como a (favela) Levanta Saia, a 

favela do Piolho acompanha a margem da 

Roberto Marinho, avenida que leva à 

Marginal do Rio Pinheiros, uma das 

principais vias da cidade. Pequenas favelas 

se encaixam nos terrenos ainda não tomados 

pela forte demanda imobiliária sobre o 

bairro. Em uma cidade bastante desigual, 

esse é um bairro privilegiado: são vários os 

equipamentos de saúde, educação e 

transporte na região.” El País – Brasil, nov. 

2017 (Adaptado). 

Sobre o desenvolvimento urbano brasileiro 

marque a alternativa correta: 

A) O Brasil tem a maior concentração 

demográfica localizada nas regiões Norte e 

Centro Oeste. 

B) A maior concentração de habitantes na região 

sudeste reflete a centralização das atividades 

econômicas nessa região. 

C) O Brasil apresenta a distribuição da 

população de forma homogênea em todo o 

território nacional. 

D) As pressões para reforma agrária expressas 

em movimentos sociais no Brasil explicam a 

maior concentração urbana na região sudeste. 

E) Com a proliferação das regiões 

metropolitanas observa-se que a densidade 

demográfica tem decaído no Brasil. 

 

16. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre os aspectos religiosos do Município de 

Brejo Santo é correto afirmar: 

A) Uma das maiores comemorações de Brejo 

Santo é a Festa do Sagrado Coração de Jesus, 

realizada no quarto dia do mês de setembro. 

B) As manifestações de religiosidade em Brejo 

Santo ocorrem em consonância com Juazeiro 

do Norte, com as festividades de Nossa 

Senhora das Dores, padroeira de ambas as 

cidades. 

C) Tendo surgido como cidade quando se 

desmembrou de Missão Velha, a cidade de 

Brejo Santo tem como padroeiro o mesmo São 

José. 

D) Surgindo como cidade com as missões 

religiosas de catequização indígena, a cidade de 

Brejo Santo teve como padroeira Nossa 

Senhora do Belo Amor, e depois por Nossa 

Senhora da Penha. 

E) Uma das maiores comemorações de Brejo 

Santo é a Festa do Padroeiro São José, que 

ocorre a 19 de março, e também padroeiro do 

Estado do Ceará. 

 

17. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De 

acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, a população 

estimada do município de Brejo Santo para 

o ano de 2018 é de aproximadamente: 

A) 12. 240 habitantes. 

B) 25.470 habitantes. 

C) 52.470 habitantes; 

D) 5. 200 habitantes; 

E) 49.109 habitantes. 

 

18. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Dia 

do aniversário do Município de Brejo Santo 

– CE: 

A) 21 de junho. 

B) 11 de julho. 

C) 31 de janeiro. 

D) 26 de agosto. 

E) 26 de setembro. 



 

Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - PMBS 
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19. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De 

acordo com a relação entre o número de 

habitantes proporcionado para o número de 

vereadores, Brejo Santo apresenta um total 

de vagas para vereadores para: 

A) 22 vereadores. 

B) 08 vereadores. 

C) 25 vereadores. 

D) 10 vereadores. 

E) 13 vereadores. 

 

20. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Municípios que fazem limites com Brejo 

Santo – CE: 

A) Norte: Missão Velha, Abaiara e Milagres; 

Sul: Crato e Estado de Pernambuco; Leste: 

Juazeiro do Norte; Oeste: Mauriti. 

B) Norte: Missão Velha, Abaiara e Milagres; 

Sul: Jati e Estado de Pernambuco; Leste: 

Barbalha; Oeste: Barro. 

C) Norte: Missão Velha, Jati e Pena Forte; Sul: 

Barro e Estado da Paraíba; Leste: Mauriti; 

Oeste: Porteiras. 

D) Norte: Missão Velha, Abaiara e Milagres; 

Sul: Jati e Estado de Pernambuco; Leste: 

Mauriti; Oeste: Porteiras. 

E) Norte: Crato, Farias Brito e Várzea Alegre; 

Sul: Jati e Estado de Pernambuco; Leste: 

Barbalha; Oeste: Russas. 

 

 

 

 

 

 


