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O caso da borboleta

"Ninguém nasce borboleta", pensou Breno. Depois disse bai-
xinho: "A borboleta é um presente do tempo". Lá fora, ela,
a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar
pela noite de árvore em árvore. Era azul e sem dúvida um
dia havia sido lagarta. Breno tem nove anos e é uma criança,
a lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando
Breno for adulto vira homem e não borboleta, e homens não
voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou
jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a
pensar, tem nove anos, mas sabe que é menino e não lagarta.
A avó de Breno sempre diz: "Lagarta queima o dedinho e
come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta".
Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. "De
manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas"; explicaram
a ele: "É coisa de lagarta". Os buracos nas acerolas e goiabas
eram coisa dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar,
porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas,
menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor
pendurado na goiabeira. "O que será que borboleta come?
Será que beija-flor só bebe água? "Pensou muito nisso e sen-
tiu fome. Saiu em direção à cozinha.

A avó cochilava de frente para a novela das sete. Justa-
mente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar.
Breno sabia disso e não quis acordá-la pra pedir comida. Na
cozinha a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava
de frente pro quintal da casa. Algumas vezes Breno ouviu
gente falando como era engraçado aquela janela na cozinha.
A avó sempre explicava que, antes de cozinha, ali havia sido
quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde
que tem lembrança, ali é cozinha e tem janela e ele adora.
Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O
azar é daqueles que não têm janela na cozinha. Breno decidiu
que a melhor coisa pra comer naquele momento era biscoito.
"Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer
uns ovos."Sabe como fazer: é só acender o fogo apertando o
botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo
em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Agora
que já tem nove anos nem precisa mais de cadeira pra mexer
no fogão. Abre a geladeira e tem três ovos. Fecha a geladeira
e vai procurar o biscoito. Entra uma borboleta na cozinha.
É maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate

nas paredes uma a uma até ficar presa pela porta encostada.
Breno vai até a porta e a puxa para que saia, de lá voa direto
pro outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão.
Breno acompanha com o olhar e espera que consiga sair logo
pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada
cheia de óleo (no almoço teve batata frita), a borboleta voa
na direção do fogão e, assim que chega em cima da panela,
cai no óleo como se tivesse sido atraída pra lá igual quando
Breno atrai moedas com seu ímã.

Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lenta-
mente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo
antes. Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza. Correu até o papel-toalha e tirou a borboleta de dentro
da panela. Olhou-a com atenção: toda coberta de óleo. Todas
as partes do seu corpo de inseto. As asas pingavam óleo pela
cozinha. Agora tinha certeza: só queimava se tivesse ligado
o fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em
cima da janela. Pegou o biscoito e foi para o quarto. Come-
çou a comer, era de chocolate e era bom.

Ainda assim, não conseguia esquecer a borboleta nadando
no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo come-
çou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado no óleo
numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo
cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia o
biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na
panela pra imaginar melhor seu corpo no óleo. Não gostava
de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual cheirar a
mão quando está fedendo, ou alguma coisa assim. Lambeu,
e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito
de chocolate. Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho
da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com
medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo devia
ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta.
Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que
a borboleta seria seu bicho preferido, caso não passasse mal
por conta daquela lambidinha no dedo. Precisava avisar a
avó pra não fritar mais batata naquela panela. Enquanto não
amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha. No
caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda cochilava.
Deitou na cama, sua cabeça realizou os últimos mergulhos
no óleo.

Começou a pensar apenas em não passar mal por conta do
pozinho da borboleta. Ninguém nasce borboleta. Sentiu
medo e uns trecos no estômago, se apavorou achando que
era consequência do pozinho que cega quando cai no olho, e
depois dormiu.
(FONTE: Geovani Martins. O sol na cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 2018)
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01. (CONCURSO CRATO/2021) O caso da borboleta
expõe a relação do garoto Breno com o inseto a que
ele tanto se apegara. A partir das informações do
texto, podemos afirmar que sua principal função é:

A) Informar os cuidados necessários que crianças de nove
anos devem ter com insetos

B) Relatar a relação tranquila que o protagonista tinha
com sua avó

C) Divulgar a nova tendência em arquitetura para a classe
média, como por exemplo a janela na cozinha

D) Refletir acerca do desenvolvimento da criança a partir
de analogias com a borboleta

E) Alertar os pais acerca do risco que o pó da borboleta
causa na pele de crianças de até 9 anos, como Bruno

02. (CONCURSO CRATO/2021) Contos são gêneros
literários e, como tal, é comum que a linguagem,
neles, invista em figuras de estilo. Assinale a alter-
nativa que comprova essa afirmação, apresentando
uma figura de pensamento chamada comparação:

A) "Era igual cheirar a mão quando está fedendo, ou al-
guma coisa assim."

B) "Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na ja-
nela da cozinha."

E) "Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza."

03. (CONCURSO CRATO/2021) Em várias passagens
do texto podemos perceber o encantamento e afi-
nidade de Breno com a borboleta. Assinale a al-
ternativa que traz o trecho em que Breno expressa
empatia pelo inseto, através de um sentimento de
identificação.

A) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar."

B) "Sentiu medo e uns trecos no estômago."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Seu corpo inteiro afundado no óleo."

E) "Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho da bor-
boleta, se batesse no olho, deixava cego.".

04. (CONCURSO CRATO/2021) O ciclo da vida,
tanto de Breno quanto da Borboleta, se asseme-
lha muito, quando estamos lendo o texto. Aponte
a ÚNICA alternativa que não descreve uma passa-
gem cronológica vivida como transformação pelos
personagens.

A) "Era azul e sem dúvida um dia havia sido lagarta"

B) "Lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira
borboleta"

C) "Agora que já tem nove anos nem precisa mais de ca-
deira pra mexer no fogão"

D) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar"

E) "Começou a pensar apenas em não passar mal por
conta do pozinho da borboleta"

05. (CONCURSO CRATO/2021) A Avó de Breno é
mencionada em alguns trechos da história, sempre
de uma maneira secundária, sem interferência di-
reta nos acontecimentos com a borboleta. Assinale
a alternativa que NÃO traz um pensamento do ga-
roto acerca de sua avó:

A) "A avó cochilava de frente para a novela das sete"

B) "aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar"

C) "não quis acordá-la pra pedir comida"

D) "como se tivesse sido atraída pra lá igual quando Breno
atrai moedas com seu ímã"

E) "No caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda
cochilava"

06. (CONCURSO CRATO/2021) A frase: "Ele correu
pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lentamente"
pode ser classificada como:

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa

B) Oração Coordenada Assindética

C) Oração Assindética Explicativa

D) Oração Coordenada Conclusiva

E) Oração Coordenada Alternativa
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07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Em cima
do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo
(no almoço teve batata frita)", o termo destacado é
considerado:

A) Verbo transitivo indireto, por não necessitar de prepo-
sição.

B) Verbo intransitivo, pois traz o sentido completo da
ação sem a necessidade de complemento.

C) Substantivo concreto, no grau normal.

D) Advérbio de lugar.

E) Substantivo concreto, no grau superlativo absoluto sin-
tético.

08. (CONCURSO CRATO/2021) Em "Breno atrai
moedas com seu ímã", o verbo destacado em ne-
grito é classificado como:

A) Verbo transitivo direto no tempo presente

B) Verbo transitivo indireto no tempo passado

C) Verbo intransitivo no futuro

D) Verbo na forma nominal de infinitivo

E) Verbo na forma nominal de gerúndio

09. (CONCURSO CRATO/2021) A palavra "crase"é
de origem grega e significa "fusão", "mistura". Na
língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção"de
duas vogais idênticas.
Assinale a ÚNICA alternativa em o uso da crase foi
feito de maneira INCORRETA

A) Joana disse: "Vou à igreja"

B) Refiro-me à aluna que esteve aqui semana passada

C) Aquela aluna nunca está atenta à aula

D) Ligo-te hoje à noite

E) Escreve à lápis, assim podemos apagar o que for pre-
ciso

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a ÚNICA
alternativa que traz o uso incorreto da vírgula:

A) Não gosto, nem desgosto

B) Quando sai o resultado, ainda não sei

C) Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos
em estar plantando-a.

D) Estudei muito, mas não consegui ser aprovada

E) Minha filha, de quem só guardo boas lembranças,
deixou-nos em fevereiro de 2020

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) A razão entre a área
de um quadrado e um triângulo equilátero é 3

√
3.

Sabendo que o quadrado tem medida do lado igual
a 6 cm, encontre a medida do lado do triângulo
equilátero.

A) 4,5 cm

B) 9 cm

C) 3 cm

D) 8 cm

E) 4 cm

12. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o resto da divi-
são do polinômio 7x79 − 15x47 + 6x13 + 37 pelo
binômio x− 1?

A) 37

B) 28

C) 1

D) 35

E) 6

13. (CONCURSO CRATO/2021) Considere os con-
juntos não vazios A e B tais que |A| = 4 e |A x
B| = 36, em que |X| indica o número de elementos
do conjunto X eX x Y significa o produto cartesi-
ano de X por Y . Nessas condições determine |B|.

A) 8

B) 6

C) 9

D) 10

E) 12

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

3



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

14. (CONCURSO CRATO/2021) Identifique a alter-
nativa verdadeira

A)
√

(2−
√
5)2 +

√
5 = 2

B)
√
a2 + b2 = a+ b para todos a, b ∈ R.

C) a3 + b3 = (a+ b)(a2 +2ab+ b2) para todos a, b ∈ R.

D) 25.5−2 = 5−1

E) Todo triângulo equilátero é isósceles

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "73 é
um número primo ou é menor que 28" é:

A) 73 não é um número primo e é maior do que ou igual
a 28

B) 73 é um número primo e é maior que 28

C) 73 é um número primo ou é maior que 38

D) 73 não é um número primo e é menor que 28

E) 73 é um número primo ou é maior do que ou igual a 28

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Preferência por estar
em situações de interação social, facilidade em es-
tabelecer vínculos interpessoais e em expressar-se
afetivamente são traços de personalidade observa-
dos em pessoas com maior nível de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Questões relacionadas as competências socioemocio-
nais têm sido atualmente discutidas e valorizadas por
várias áreas do conhecimento, incluindo a psicologia e
a educação.

II) Maiores índices de autoeficácia e resolução de proble-
mas podem estar associados a um nível maior de de-
senvolvimento das competências socioemocionais.

III) Dificuldade persistente em regular as emoções pode
estar relacionada a prejuízos no desenvolvimento das
competências socioemocionais.

IV) Habilidade em estabelecer uma comunicação assertiva
e interações sociais mais saudáveis podem indicar um
maior nível de desenvolvimento das competências so-
cioemocionais.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, V

C) V, V, F, F

D) F, F, F, F

E) V, F, F, V

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

A) Traços de personalidade mais adaptativos estão asso-
ciados a um nível mais saudável de funcionamento da
personalidade do indivíduo.

B) Um indivíduo que apresenta traços de personalidade
desadaptativos tende a apresentar prejuízos no seu ní-
vel de funcionamento da personalidade.

C) Traços de personalidade mais saudáveis podem repre-
sentar uma propensão ao enfrentamento de dificulda-
des de forma desorganizada e desadaptativa.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a possuir um autoconceito mais positivo e adapta-
tivo.

E) Um indivíduo com prejuízo no nível de funcionamento
da personalidade tende a apresentar uma inclinação a
ter um comportamento social desadaptativo.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva correta quando se trata de uma educação vol-
tada para a integralidade do sujeito.

A) A educação integral se baseia em respeitar os aspectos
intelectuais, físicos, sociais, culturais e emocionais do
sujeito.
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B) A educação integral se volta prioritariamente para a di-
mensão emocional do sujeito.

C) No que se refere ao tempo de permanência na escola,
é estritamente necessário que seja integral.

D) O caráter científico e intelectual são os mais predomi-
nantes.

E) Se refere apenas as questões comunitárias e sociais.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos valo-
res éticos, assinale a alternativa incorreta.

A) Tolerância

B) Individualidade

C) Dependência

D) Honestidade

E) Justiça

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) O envio de e-mail
tornou-se uma tarefa rotineira no ambiente profis-
sional e doméstico. O preenchimento correto dos
campos é essencial utilização dos recursos disponí-
veis nos principais aplicativos de gerenciamento de
correio eletrônico.
Assinale a alternativa que corresponde a função do
campo cco.

A) Armazenar a informação sobre a criptografia adotada;

B) Armazenar o endereço de retorno do e-mail;

C) Armazenar o endereço do servidor de e-mail;

D) Armazenar o(s) endereço(s) de destino(s) de cópia(s)
oculta(s) do e-mail;

E) Armazenar o endereço do remetente.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Em um sistema Li-
nux a navegação entre diretórios pode ser feita com
o comando "cd". Assinale a alternativa que apre-
senta o comando utilizado para mostrar o caminho
do diretório atual?

A) mkdir;

B) top;

C) free;

D) pwd;

E) ps.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alterna-
tivas abaixo e assinale a que apresenta o resul-
tado da ação: Pressionar simultaneamente as teclas
"Ctrl"e "+"no Firefox ou Google Chrome.

A) Uma nova janela é aberta;

B) Uma nova guia é aberta;

C) Aumenta o zoom;

D) Aumenta o volume;

E) Retorna para a página anterior.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Observe a figura
abaixo assinale a alternativa que corresponde a
função do último ícone, que encontra-se em desta-
que. ↓

A) Destacar o parágrafo;

B) Destacar o início de uma linha;

C) Mostrar / Ocultar marcações de parágrafo e outros sím-
bolos ocultos;

D) Desativar os marcadores;

E) Alterar alinhamento do texto.

25. (CONCURSO CRATO/2021) O que ocorre
quando se pressiona a tecla F2 sobre uma célula se-
lecionada no Microsoft Excel?

A) A célula entra em modo de edição;

B) O conteúdo da célula é excluído;

C) Altera a formação da célula para moeda;

D) Altera a cor da célula;

E) Trava o conteúdo da célula.
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CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) "O Estado, enten-
dido como ordenamento político de uma comuni-
dade, nasce da dissolução da comunidade primitiva
fundada sobre os laços de parentesco e da formação
de comunidades mais amplas derivadas da união de
vários grupos familiares por razões de sobrevivên-
cia interna (o sustento) e externas (a defesa)". O
fragmento do texto que trata sobre a origem do Es-
tado foi retirado do livro: "Estado, Governo e Soci-
edade"de Norberto Bobbio. Na idade moderna três
filósofos constituíram em seus escritos uma teoria
sobre o Estado que, embora influenciados por mo-
mentos históricos e políticos diferentes, ficaram co-
nhecidos como "filósofos contratualistas". São eles:

A) Thomas Hobbes, Marx Weber e Emili Durkayme

B) John Locke, Emili Durkayme e Thomas Hobbes

C) Max Weber, Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau

D) jean-Jacques Rousseau, Jonh Lock e Voltaire

E) Thomas Hobes, Jonh Locke e jean-Jacques Rousseau

27. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a formação
política e econômica do Estado brasileiro é correto
afirmar que os principais fatos que influenciaram
esse processo foram:

A) Insatisfação da elite econômica com o poder central,
característica do Império, abolição da escravatura, luta
por novos ideais de uma sociedade mais justa e iguali-
tária;

B) Abolição da escravatura, revolta da população contra o
poder central do império, influência do ideário revolu-
cionário da revolução francesa e pressão da burguesia
nascente;

C) Abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, pressão externa
promovida pela revolução industrial e consolidação do
capitalismo na Europa e influência do ideário revoluci-
onário promovido pela revolução francesa;

D) A abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, a urgência da
formação de um Estado-Nação, a emergência de uma
burguesia nacional e o processo de urbanização.

E) A abolição da escravatura, movimentos revolucioná-
rios por igualdade e justiça social, pressão eterna pro-
movida pela revolução industrial e consolidação do ca-
pitalismo e a emergência de uma ideologia liberal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) Geograficamente, o
Brasil está dividido em 5 (cinco) Regiões. De acordo
com o processo histórico de ocupação do território
quais foram as primeiras regiões ocupadas para co-
lonização?

A) Litoral, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil; iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português. Posteriormente, a ocupa-
ção foi ampliada para o interior, início da pecuária. A
expansão da ocupação do território avançou para o su-
deste, expansão da pecuária e da exploração de miné-
rios.

B) Interior, avançando para o sudeste, tendo o Rio de
Janeiro como principal sede do governo português,
tornando-se o centro de planejamento de ocupação do
espaço.

C) Amazonas, com o ciclo da borracha dando início às
primeiras vilas, expandindo-se para o sudeste com a
pecuária e mineração e por último o semiárido nordes-
tino por ser uma região desfavorável para lavouras.

D) Sul, com os primeiros migrantes Europeus que povoa-
ram o território, seguindo para o Sudeste, com desta-
que para o litoral paulista com a expansão da pecuária
e Minas Gerais, iniciando o ciclo do ouro. Sendo São
Paulo a primeira sede do governo português.

E) Iniciou com o povoamento da região Centro-Oeste e
Sul, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil, iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português.

29. (CONCURSO CRATO/2021)
Se você parar pra ouví
O que tenho pra conta
Vai saber do Cariri
Do sul do meu Ceará
É História verdadeira
Que agora vou narrá

É uma bela região
A mais linda que já ví
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Ela enche de paixão
Aquele que passa aqui
Conhece bem o encanto
Das terras do Carirí

O Geoparque Araripe
Com a sua divisão
Cada etapa que existe
Faz a complementação
Da Cultura Ambiental
Que engrandece a educação

Os que formam o Geoparque
Nove Geossítios são
Nesta viagem embarque
Pra tirar a conclusão
Sei que você vai gostar
Lhe digo de antemão
Fragmento do Cordel: O CARIRI E O GEOPARQUE Autor: Professor Lula Fideles

De acordo com o fragmento acima existem 9 (nove)
Geossítios que formam o Geoparque Araripe. Os
Geossítios estão localizados nos seguintes municí-
pios:

A) Crato, Nova Olinda, Missão Velha, Assaré, Jardim e
Juazeiro do Norte

B) Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Barbalha, Missão
Velha e Santana do Cariri

C) Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Assaré,
Missão Velha e Caririaçu

D) Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha,
Nova Olinda e Santana do Cariri

E) Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Assaré, Nova
Olinda e Caririaçu

30. (CONCURSO CRATO/2021) As questões relacio-
nadas às desigualdades sociais, tais como: pobreza,
miséria, fome e violência, sempre estiveram presen-
tes na paisagem árida do Nordeste. Obras como
"O Quinze", "Vidas Secas"e "Morte e Vida Seve-
rina"retratam a dura realidade e a vida miserável
do sertanejo resultante da luta pela sobrevivência
que é ameaçada pela "seca", frente ao descaso e vi-
olência do poder político e econômico que deixavam
homens, mulheres, jovens e crianças à mercê da

fome. Tentando escapar da morte, transformavam-
se em "retirantes". Essas obras foram escritas, res-
pectivamente por:

A) Jorge Amado; Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos

B) Raquel de Queiroz, Graciliano ramos e João Cabral de
Melo Neto

C) Manoel Bandeira; Jose Lins do Rego e Euclides da Cu-
nha

D) Ariano Suassuna; Graciliano Ramos e Jorge Amado

E) Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Manoel Ban-
deira
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ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / ADMINISTRAÇÃO

31. (CONCURSO CRATO/2021) Para lidar com os de-
safios e mudanças as organizações exibem uma es-
trutura construída em três níveis: nível institucio-
nal ou estratégico, nível intermediário ou tático e o
nível operacional. Para Chiavenato (2004) cada ní-
vel dentro da organização tem como foco sua reali-
dade na busca de resultados, que variam em abran-
gência com relação ao grau de incerteza e sua lógica
de sistema aberto ou fechado. Sendo assim, qual al-
ternativa abaixo apresenta características voltadas
para o nível operacional?

A) Este nível é também chamado de gerencial por seu ca-
ráter mediador entre os níveis estratégico e operacio-
nal.

B) Concentra o maior número de pessoas e é responsável
pela execução, planejamento e supervisão das ativida-
des.

C) É conhecido como o nível mais elevado da organiza-
ção.

D) Este nível é responsável por elaborar objetivos e planos
de ações que a empresa pretende alcançar no futuro.

E) Neste nível os funcionários executam rotinas e proce-
dimentos básicos na produção de bens e serviços.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Henri Fayol propôs
quatorze princípios essenciais e suas finalidades
com o objetivo de atender às funções organizacio-
nais. A concentração da autoridade no topo da hi-
erarquia de uma organização se refere ao princípio
da:

A) Divisão do trabalho.

B) Autoridade e responsabilidade.

C) Unidade de direção.

D) Cadeia escalar.

E) Centralização.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Que teórico categori-
zou as necessidades humanas (primárias e secundá-
rias) em uma hierarquia de importância demons-
trada através de uma pirâmide?

A) Abraham H. Maslow.

B) Henri Fayol.

C) Frederick W. Taylor.

D) Philip Kotler.

E) Henry Ford.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Na Administração
Pública, a ideia de carreira, o formalismo exage-
rado e o controle rígido dos processos são princípios
relacionados à:

A) Administração Patrimonialista.

B) Administração Burocrática.

C) Administração Gerencial.

D) Administração Descentralizada.

E) Administração Sistêmica.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Capacitar e incre-
mentar o desenvolvimento pessoal dos colaborado-
res, incluindo treinamento e desenvolvimento, pro-
gramas de mudanças e desenvolvimento de carrei-
ras são processos da Gestão de Pessoas voltados
para:

A) Desenvolver pessoas.

B) Agregar pessoas.

C) Recompensar pessoas.

D) Monitorar pessoas.

E) Manter pessoas.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre "Clima Orga-
nizacional"é INCORRETO afirmar que:

A) É considerado um indicador do grau de satisfação dos
membros de uma empresa.

B) O clima organizacional influencia no comportamento
dos profissionais e poderá afetar a forma como eles se
relacionam.

C) Na gestão de clima organizacional o alto índice de ab-
senteísmo sinaliza que os colaboradores estão compro-
metidos e satisfeitos com a organização.
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D) O clima pode ser influenciado pela cultura organizaci-
onal.

E) O clima pode ser considerado satisfatório ou insatisfa-
tório dependendo de como os participantes se sentem
em relação à organização.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo Chiavenato,
estilos de liderança são maneiras ou modos peculia-
res de liderar as pessoas de acordo com certas situa-
ções. A teoria mais conhecida aborda três estilos de
liderança: autoritária, liberal e democrática. Qual
alternativa abaixo apresenta característica sobre o
estilo de liderança liberal?

A) O líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao
grupo.

B) O líder permite uma liberdade parcial para as decisões
grupais ou individuas, participando delas de maneira
autoritária.

C) O líder permite total liberdade para as decisões gru-
pais ou individuas, participando delas apenas quando
solicitado ou de maneira colaborativa.

D) O líder conduz e orienta o grupo de maneira coercitiva
e democrática.

E) O líder estabelece as diretrizes sem qualquer participa-
ção do grupo.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Estimular a criativi-
dade de uma equipe para gerar o maior número de
ideias, identificar e avaliar possíveis soluções para
problemas ou oportunidades, visando garantir me-
lhorias na qualidade de produtos, serviços e proces-
sos é uma técnica conhecida como:

A) 5W2H.

B) Diagrama de Causa e Efeito.

C) Ciclo PDCA.

D) Brainstorming.

E) Programa "5s."

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / CONTABILIDADE

39. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o art. 37 da
CF de 1988, administração pública é o conjunto de
órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram
satisfazer as necessidades da sociedade, tais como
educação, cultura, segurança, saúde, etc. A admi-
nistração pública divide-se em administração pú-
blica direta e administração pública indireta. Qual,
dos citados a seguir, integra a Administração Pú-
blica Direta da União?

A) Ministério da Educação.

B) Caixa Econômica Federal.

C) Banco Central.

D) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

E) Banco do Brasil.

40. (CONCURSO CRATO/2021) A art. 165 da CF de
1988 prevê que o orçamento público transforma-se
em lei após passar por um processo de ampla ne-
gociação, em que os governos federal, estadual e
municipal deixam claro como pretendem gastar a
curto e médio prazo os recursos arrecadados com
impostos, contribuições sociais e outras fontes de
receita. O instrumento que expressa a alocação dos
recursos públicos, sendo operacionalizado por meio
de diversos programas, que constituem a integra-
ção do planejamento com o orçamento, é o (a):

A) Ciclo orçamentário

B) Lei orçamentária anual

C) Plano plurianual

D) Processo orçamentário

E) Lei de diretrizes orçamentárias

41. (CONCURSO CRATO/2021) Princípios orçamen-
tários são regras que cercam a instituição orça-
mentária, visando a dar-lhe consistência, principal-
mente no que se refere ao controle pelo Poder Le-
gislativo. Assinale a alternativa que apresenta Prin-
cípios Orçamentários:

A) Competência e Caixa.
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B) Orçamento Bruto e Competência.

C) Unidade e Relevância.

D) Unidade e Universalidade.

E) Universalidade e Representação Fidedigna.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Será emitido por seus
titulares dos Poderes e órgãos ao final de cada qua-
drimestre, auxiliando-os no cumprimento dos limi-
tes estabelecidos na LRF, possibilitando realizar o
devido controle na gestão fiscal, fazendo com que a
aplicação dos recursos seja feita de forma respon-
sável e observando as determinações legais. O texto
faz menção ao:

A) Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO).

B) Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

C) Balanço Orçamentário.

D) Balanço Financeiro.

E) Demonstração das Variações Patrimoniais.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Gestão de Recursos
Humanos ou Gestão de Pessoas é uma das áreas
mais estratégicas nas organizações. Muito mais do
que tratar questões ligadas a folhas de pagamento,
contratações de funcionários e treinamentos, por
exemplo, a área é voltada ao gerenciamento das re-
lações humanas em uma empresa. O processo de
escolher alguns candidatos e rejeitar outros é defi-
nido como:

A) Seleção.

A) Contratação.

C) Capacitação.

D) Treinamento.

E) Inclusão.

44. (CONCURSO CRATO/2021) O desempenho orga-
nizacional é um conceito associado à consecução
de resultados que expressa a ideia de ação para
alcance de objetivos e tem como meta alinhar a
performance dos profissionais aos objetivos da em-
presa e trazer resultados cada vez melhores e pode
ser avaliado por meio de:

A) aprendizagem organizacional.

B) competências desenvolvidas.

C) conceitos multitarefas.

D) atributos pessoais e empresariais.

E) parâmetros quantificáveis.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A lei no 10.520/02 ins-
titui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação de-
nominada pregão, para aquisição de bens e servi-
ços comuns, e dá outras providências. De acordo
com esta lei, o prazo estipulado para a validade das
propostas do certame será de:

A) 60 dias, se não houver outro fixado no edital.

B) 8 dias, se não houver outro fixado no edital.

C) 20 dias, se não houver outro fixado no edital.

D) 15 dias, se não houver outro fixado no edital.

E) 90 dias, se não houver outro fixado no edital.

46. (CONCURSO CRATO/2021) O Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) é o modelo de previdên-
cia pública exclusivo dos servidores públicos titula-
res de cargo efetivo e seus beneficiários. De acordo
com a segurança da informação do Regime Próprio
da Previdência Social do município do Crato, são
pilares da segurança da informação:

A) tempestividade, integridade, disponibilidade, autenti-
cidade e não repúdio.

B) confidencialidade, integridade, disponibilidade, auten-
ticidade e não repúdio.

C) confidencialidade, integridade, disponibilidade, auten-
ticidade e celeridade.

D) tempestividade, integridade, disponibilidade, autenti-
cidade e celeridade.

E) tempestividade, integridade, legalidade, autenticidade
e não repúdio.
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ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / DIREITO

47. (CONCURSO CRATO/2021) São direitos sociais
todos aqueles que evoluem para além de política de
governo chegando à condição de política de Estado,
são exemplos destes direitos, considerando a Carta
de 1988, exceto:

A) a proteção a dignidade da pessoa humana;

B) o transporte;

C) a moradia;

D a maternidade e a infância;

E) a previdência social;

48. (CONCURSO CRATO/2021) É livre a associação
profissional ou sindical, observado o seguinte, ex-
ceto:

A) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado
a sindicato;

B) é obrigatória a participação dos sindicatos nas negoci-
ações coletivas de trabalho;

C) os dirigentes sindicais não têm estabilidade no em-
prego durante seu mandato a frente de entidade sin-
dical;

D) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses co-
letivos ou individuais da categoria, inclusive em ques-
tões judiciais ou administrativas;

E) o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado
nas organizações sindicais;

49. (CONCURSO CRATO/2021) São bens da União,
exceto:

A) o mar territorial;

B) os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

C) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;

D) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueoló-
gicos e pré-históricos;

E) o espaço aéreo

50. (CONCURSO CRATO/2021) O Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no
Supremo Tribunal Federal ação abstrata de con-
trole concentrado de constitucionalidade questio-
nando lei 1234/1989 do município do Crato que
versa sobre ISS. Considerando estes elementos e
que o CFOAB fez uso da ação correta, que ação foi
protocolada:

A) ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade)

B) ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por omis-
são)

C) ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental)

D) ADI Interventiva (Ação Direito de Inconstitucionali-
dade Interventiva)

E) ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade)

51. (CONCURSO CRATO/2021) Da repartição da re-
ceita tributária, pertencem aos Municípios, exceto:

A) o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;

B) a totalidade do produto arrecadado dos tributos sobre
veículos automotores;

C) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do im-
posto do Estado sobre a propriedade de veículos auto-
motores licenciados em seus territórios;

D) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação;

E) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do im-
posto da União sobre a propriedade territorial rural, re-
lativamente aos imóveis neles situados em regra;

52. (CONCURSO CRATO/2021) São legitimados espe-
ciais para proporem ação de controle de constituci-
onalidade concentrado e abstrato de lei municipal
perante o Supremo Tribunal Federal, exceto:

A) O Governador de Estado e do Distrito Federal;
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B) O Procurador Geral da República;

C) A mesa diretora da Assembleia legislativa e Câmara
Legislativa do Distrito Federal;

D) Entidade de classe em nível nacional;

E) Federação Sindical ou sindicato em nível nacional;

53. (CONCURSO CRATO/2021) São privativos de
brasileiro nato os cargos, exceto:

A) de Presidente da República;

B) de Deputado Federal

C) de vice-presidente da República;

D) de Presidente da Câmara dos Deputados;

E) da Carreira diplomática;

54. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Nos termos da Emenda Constitucional
nº 103 de 12 dezembro de 2019, quanto ao Regime
Próprio de Previdência:

A) Os servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e não solidário mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de apo-
sentados e de pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

B) Os servidores titulares de cargos efetivos e comissi-
onados terá caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente federativo, de servido-
res ativos, de aposentados e de pensionistas, observa-
dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.

C) Os servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do res-
pectivo ente federativo, de servidores ativos, de apo-
sentados e de pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

D) Os servidores titulares de cargos efetivos e contrata-
dos terá caráter contributivo e solidário, mediante con-
tribuição do respectivo ente federativo, de servidores
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atua-
rial.

E) Os servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e solidário, sendo facultativa a contribui-
ção do respectivo ente federativo, de servidores ativos,
de aposentados e de pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

55. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Nos termos da Emenda Constitucional
nº 103 de 12 dezembro de 2019, para fins de aposen-
tadoria é assegurado:

A) Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição entre o Regime
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de
previdência social, e destes entre si, de acordo com os
critérios estabelecidos em lei.

B) Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição entre o Regime
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de
previdência social, e destes entre si, observada a com-
pensação financeira, de acordo com os critérios esta-
belecidos em lei.

C) Para fins de aposentadoria, não será assegurada a con-
tagem recíproca do tempo de contribuição entre o Re-
gime Geral de Previdência Social e os regimes pró-
prios de previdência social, e destes entre si, observada
a compensação financeira, de acordo com os critérios
estabelecidos em lei.

D) Para fins de aposentadoria, o Regime Geral de Pre-
vidência Social e os regimes próprios de previdência
social, poderão entre si, fazer contagem recíproca do
tempo de contribuição, mediante autorização da legis-
lação municipal.

E) Para fins de aposentadoria a contagem recíproca do
tem pode contribuição ficará a cargo da vontade do
segurado, observada a compensação financeira e me-
diante autorização da legislação federal.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Com relação aos afastamentos por in-
capacidade temporária para o trabalho e o salário-
maternidade no Regime Próprio de Previdência:

A) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos ór-
gãos e pelo regime próprio de previdência social ou
pelas entidades do poder Executivo, Legislativo e Au-
tarquias Municipais.
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B) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos ór-
gãos e entidades do poder Executivo, Legislativo e Au-
tarquias Municipais e correrão à conta do regime pró-
prio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

C) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos ór-
gãos e entidades do poder Executivo, Legislativo e Au-
tarquias Municipais, e não correrão à conta do regime
próprio de previdência social ao qual o servidor se vin-
cula.

D) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos ór-
gãos e entidades do poder Executivo, Legislativo e Au-
tarquias Municipais e correrão à conta do regime geral
de previdência social ao qual o servidor se vincula.

E) Serão custeados e gerenciados diretamente somente
pelo poder Executivo, e não correrão à conta do re-
gime próprio de previdência social ao qual o servidor
se vincula.

57. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA. São beneficiários do Regime Próprio
de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

A) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
e um anos ou inválido; ou o irmão não emancipado, de
qualquer condição, menor de vinte e um anos ou invá-
lido.

B) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão não emanci-
pado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos
ou inválido.

C) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de de-
zoito e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão não
emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e
um anos ou inválido.

D) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão emanci-
pado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos
ou inválido.

E) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte

e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão não eman-
cipado, de qualquer condição, menor de vinte anos ou
inválido.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: A vinculação do servidor ao PREVI-
CRATO dar-se-á pelo exercício das atribuições do
cargo de que é titular. E Incumbe ao segurado a ins-
crição de seus dependentes, que poderão promovê-
la se ele falecer sem tê-la efetivado.

A) A inscrição de dependente inválido não requer a
comprovação desta condição mediante laudo médico-
pericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado implica o automático cance-
lamento da inscrição de seus dependentes.

B) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante laudo médico-
pericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado não implica o automático can-
celamento da inscrição de seus dependentes.

C) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante atestado mé-
dico. As informações referentes aos dependentes de-
verão ser comprovadas documentalmente a perda da
condição de segurado implica o automático cancela-
mento da inscrição de seus dependentes.

D) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante laudo médico-
pericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado implica o automático cance-
lamento da inscrição de seus dependentes.

E) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante laudo médico-
pericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado somente terá cancelamento
da inscrição de seus dependentes após seis meses.

59. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
INCORRETA. Com relação aos as Contribuições
dos Servidores Cedidos, Afastados e Licenciados:
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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A) O servidor afastado ou licenciado temporariamente
do exercício do cargo efetivo sem recebimento de
remuneração ou subsídio pelo Município contribuirá
para o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social),
computando-se o respectivo tempo de afastamento ou
licenciamento para fins de aposentadoria.

B) Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para
o cessionário ou para o órgão do exercício do mandato,
continuará sob a responsabilidade do órgão ou enti-
dade de origem o recolhimento e o repasse à unidade
gestora do RPPS das contribuições relativas à parcela
devida pelo servidor e pelo Município.

C) Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento
de servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS (Re-
gime Próprio de Previdência Social) será feito com
base na remuneração do cargo que o servidor titular
estiver exercendo.

D) O servidor cedido ou licenciado para exercício de man-
dato em outro ente federativo poderá optar por con-
tribuir facultativamente ao RPPS de origem sobre as
parcelas remuneratórias não componentes da remune-
ração do cargo efetivo.

E) Na cessão de servidores ou no afastamento para exer-
cício de mandato eletivo em que o pagamento da remu-
neração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do ór-
gão de exercício do mandato será de responsabilidade
desse órgão ou entidade o desconto da contribuição de-
vida pelo segurado.

60. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Quanto ao Conselho Fiscal e de Ad-
ministração - CFA - Órgão colegiado consultivo en-
carregado de acompanhar e fiscalizar a administra-
ção do FPS - Fundo de Previdência Social - Crato
terá como seus membros preferencialmente, pes-
soas com formação em nível superior, sendo:

A) três representantes do Poder Executivo, com seus res-
pectivos suplentes, designados pelo Prefeito Munici-
pal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos se-
gurados ativos e um representante dos inativos e pen-
sionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.

B) quatro representantes do Poder Executivo, com seus
respectivos suplentes, designados pelo Prefeito Muni-
cipal; II - dois representante do Poder Legislativo, com

seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos se-
gurados ativos e um representante dos inativos e pen-
sionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.

C) três representantes do Poder Executivo, com seus res-
pectivos suplentes, designados pelo Prefeito Munici-
pal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - três representantes dos segura-
dos ativos e um representante dos inativos e pensionis-
tas, com seus respectivos suplentes eleitos entre seus
pares.

D) três representantes do Poder Executivo, com seus res-
pectivos suplentes, designados pelo Prefeito Munici-
pal; II - três representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos se-
gurados ativos e um representante dos inativos e pen-
sionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.

E) dois representantes do Poder Executivo, com seus res-
pectivos suplentes, designados pelo Prefeito Munici-
pal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos se-
gurados ativos e um representante dos inativos e pen-
sionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.
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