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              PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ – CE 

       CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

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. 

Não se esqueça 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 

1. Analise a seguir a estrofe do poema “Soneto de maior 
amor” de Vinícius de Morais.  
 
Maior amor nem mais estranho existe 
que o meu, que não sossega a coisa amada 
e quando a sente alegre, fica triste 
e se a vê descontente, dá risada. 

 
(Estrofe retirada do poema “Soneto de maior amor”, grifo nosso. In: Nova antologia 

poética de Vinícius de Moraes. Editora Schwarcz, 2008, p.64) 

 
Com base nos seus conhecimentos sobre figuras de 
linguagem, marque a opção CORRETA. 

 
a) A figura de linguagem que aparece na estrofe é chamada de 

paradoxo, pois as palavras em negrito, embora opostas 
quanto ao sentido, fundem-se em um enunciado constituindo 
informações contraditórias, aparentemente sem lógica. 

b)  A figura de linguagem que aparece na estrofe é a antítese, 
que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto 
ao sentido, tal como ocorre com as palavras em negrito na 
estrofe acima. 

c) Temos no verso um exemplo de prosopopeia, que consiste 
em atribuir sentimentos e ações de seres humanos a seres 
inanimados ou irracionais. 

d) A figura de linguagem utilizada é a ironia, pois o autor quer 
afirmar o contrário do que quer dizer. 

e) Temos um caso de eufemismo. O autor utiliza uma palavra ou 
expressão no lugar de outra palavra ou expressão 
considerada desagradável ou chocante. 

 
2. Observe as afirmações a seguir. 

 
I. A Semântica é a parte da gramática que trata da significação 

das palavras que podem estar isoladas ou contextualizadas. 
II. A Paronímia é a área da Semântica que estuda as palavras 

que possuem significado parecido ou sentido semelhante. 
III. A Sinonímia é a área da Semântica que estuda as palavras 

que se assemelham na escrita e na pronúncia, mas que 
possuem significados distintos. 

IV. A Antonímia é a área da Semântica responsável por estudar 
as palavras que são antônimas. Essas palavras possuem 
significados exatamente contrários uma da outra. 

 
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.  

 
a) I – II – III. 
b) II – III – IV. 
c) I – IV. 
d) I – III – IV. 
e) I – II – IV. 
 
3. A ambiguidade é vista como um vício de linguagem. 
Ocorre quando há a duplicidade de sentido em um 
enunciado. Com base nos seus conhecimentos sobre 
gêneros textuais, marque a alternativa que apresenta 
gêneros textuais, nos quais, a ambiguidade é comumente 
empregada. 
 
a) Bilhetes, biografias e artigos científicos. 
b) Receitas culinárias, manuais de instruções e bulas de 

medicamentos. 
c) Poemas, anedotas e história em quadrinhos. 
d) Currículos, convites e notícias. 
e) Cláusulas contratuais, editais de concursos públicos e 

manuais de produtos eletrônicos. 
 

 
 
 
 
 
 

Para responder a questão 4 e 5, leia com atenção o texto a 
seguir. 

 

TEXTO 

 

 
 (Calvin e Haroldo: Felino selvagem psicopata homicida. São Paulo: Best 

News,1996, p.53.) 
 

4. Calvin usou o verbo “verbificar”. Apesar de ter a 
intenção de tumultuar a Língua com suas invenções, ele 
usou elementos mórficos perfeitamente adequados. Qual o 
significado dessa palavra no texto? 
 

a) Verificar se as palavras foram escritas corretamente. 
b) Criar verbos. 
c) Inventar novos substantivos. 
d) Criar adjetivos. 
e) Criar advérbios. 
 

5. Leia as frases a seguir.  
 

I. Simpatizei com aquela pessoa. 
II. A diretora não se simpatizou com o novo funcionário. 
III. A diretora não simpatizou com o novo funcionário. 
IV. Simpatizei-me com aquela pessoa. 
V. Deitou-se na rede e pôs-se a agradar o gato. 
 

Marque a alternativa em que todas as frases apresentam erro 
de regência verbal. 
 

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

6. Sobre o conteúdo de colocação pronominal, assinale a 
alternativa que contém um exemplo de próclise.  
 

a) Dirigir-me-ei somente ao diretor. 
b) Quanta tristeza se sente ao ver a cidade pichada!  
c) Os pais queixar-se-ão ao diretor. 
d) Arrependeu-se do que fez a ela. 
e) Por favor, traga-me um copo de água! 
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7. Analise as frases a seguir.  
 

I. Eram pessoas carentes _____ recursos. 
II. Camila é a colega ____ quem mais gosto. 
III. Tinha um salário compatível ____ o cargo que exercia. 
IV. A solução encontrada agradou ___ todos os alunos. 
 

Marque a alternativa que contém apenas preposições que 
possam completar, CORRETA e respectivamente, as lacunas 
é a 
 

a) dos, para, a, a. 
b) de, de, com, a. 
c) por, de, a, assim. 
d) por, de, com, logo. 
e) de, de, conforme, nem. 
 

Para responder as questões 8 a 10, Leia a seguir o texto do 
livro “Levantando do chão” de José Saramago. 

 

Tendo nascido para trabalhar, seria uma contradição 
abusarem do descanso. A melhor máquina é sempre a mais 
capaz de trabalho contínuo, lubrificada que baste para não 
emperrar, alimentada sem excesso, e se possível no limite 
econômico da simples manutenção, mas sobretudo de 
substituição fácil. Se avariada está, velha ou defeituosa, os 
depósitos desta sucata chamam-se cemitérios. Ou então, 
senta-se a máquina nos portais, toda ela ferrujosa e gemente, 
a ver passar coisa nenhuma, olhando apenas as mãos 
tristíssimas, quem me viu e quem me vê. 

(Saramago, José. Adaptado,Levantado do Chão, 18. ed. 
Caminho. p. 327.) 

 

8. Com base no trecho, marque a alternativa CORRETA. 
 

a) A respeito do fragmento acima é possível inferir que ao 
utilizar a metáfora da máquina, o autor visa refletir acerca da 
dura vida do homem trabalhador. 

b) As principais características do trecho são: a presença da 
linguagem culta, imparcialidade, tendência à objetividade e 
ausência de figuras de linguagem. 

c) A comparação do homem com uma máquina revela a 
satisfação do autor com o trabalho excessivo do homem 
trabalhador. 

d) A figura de linguagem utilizada no trecho é a ironia, pois o 
autor quer afirmar exatamente o contrário do que fala. 

e) Para o autor, o homem trabalhador tem muitas regalias, e 
isso precisa ser revisto pelo o sistema vigente. 

 

9. Assinale as afirmações a seguir, de acordo com o texto. 
 

I. O trecho fala sobre a desvalorização do trabalho maçante 
que o homem simples e trabalhador enfrenta. 

II. O trecho aborda a visão da classe dominante sobre as 
relações de trabalho, revelando a vontade dessa classe em 
realizar mudanças no sistema vigente. 

III. O trecho faz uma crítica ao modelo de trabalho capitalista. O 
autor usa o termo “máquina” para falar do homem 
trabalhador, que vivia uma vida sofrida como empregado, à 
mercê dos patrões. 

IV. O trecho revela que a rotina do trabalhador simples é algo 
comum e aceitável. O autor não critica o trabalho exaustivo, 
ele se refere, com elogios, às bondades feitas pelos patrões 
com os empregados. 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.  
 

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

10. No trecho [...] “olhando apenas as mãos tristíssimas, 
quem me viu e quem me vê”, é possível afirmar que o autor 
acredita que o homem trabalhador 
 

a) se sente seguro quanto ao próprio destino. 
b) se sente confiante em conquistar seus objetivos. 
c) se declara satisfeito com a vida que teve e que tem agora. 
d) deixa clara a vontade de morrer. 
e) quando chega à velhice, fica triste ao comparar sua saúde e 

disposição de antes com o cansaço e incapacidade de agora. 
 

11. Quais são os dois principais processos de formação 
das palavras da Língua Portuguesa? 
 

a) A composição e a derivação. 
b) A sufixação e a prefixação. 
c) A prosopopeia e a personificação. 
d) A vocalização e a oralização. 
e) A lexicalização e a sonorização. 
 

12. Sobre o conteúdo estrutura e formação de palavras, 
assinale a alternativa CORRETA.  
 

a) As palavras são formadas por unidades sonoras que se 
chamam afixos.  

b) As unidades de representação gráfica dos fonemas nas 
línguas alfabéticas são denominadas de sufixos.  

c) Não há correspondência perfeita entre fonemas e letras na 
Língua Portuguesa. 

d) Uma mesma letra nunca pode representar fonemas 
diferentes. 

e) Chamamos de fonemas as menores unidades da Língua 
capazes de veicular sentidos. 

 

13. Observe as frases a seguir.  
 

I. As representações de sons ou ruídos são 
_______________. Exemplos: atchim, blá-blá-blá, snif, buá. 

II. As ____________ se formam pela junção das letras iniciais 
de um conjunto de palavras. Exemplos: Enem (de Exame 
Nacional do Ensino Médio). 

III. Chama-se _________ uma nova palavra criada geralmente 
em situação informal e na modalidade falada, que expressa 
a identidade de um grupo de falantes. 

IV. O __________ é um vocabulário técnico ligado a um ramo 
de atividade. Exemplo: o uso das palavras goleada e bicicleta 
no futebol. 

 

Marque a alternativa que completa respectivamente as 
lacunas de forma CORRETA. 
 

a) fonemas, abreviações, pleonasmo, tecnicismo 
b) siglas, derivação, prefixação, jargão 
c) tirinhas, siglas, onomatopeia, jargão 
d) onomatopeias, siglas, gíria, jargão 
e) gírias, jargão, onomatopeias, fonema 
 

14. O pronome de tratamento Vossa Reverendíssima é 
usado para 
 

a) rainhas. 
b) duquesas. 
c) reis. 
d) sacerdotes. 
e) princesas. 
 

15. Numere a coluna B pela coluna A de acordo com a 
função da linguagem correspondente.   
 

COLUNA A 
 

I. Conativa  
II. Emotiva.  
III. Fática.  
IV. Metalinguística.  
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COLUNA B 
 

( ) Centrada no receptor predomina nos textos que privilegiam 
a persuasão ou o convencimento do receptor a uma mudança de 
comportamento.  
( ) Centrada no canal predomina nos textos que privilegiam o 
favorecimento ou a manutenção do contato comunicativo. 
( ) Centrada no emissor predomina nos textos que privilegiam 
a expressão das emoções e dos sentimentos do emissor. 
( ) Centrada no código predomina nos textos que privilegiam 
as referências à própria linguagem utilizada. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  
 

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

16. Analise a afirmativa a seguir. 
 

As posições ocupadas pelos pronomes oblíquos átonos podem 
ser: __________ quando estão antes do verbo; _____________ 
quando estão entre o radical e as desinências do verbo e 
___________ quando estão após o verbo. 
 

Marque a alternativa que completa CORRETA e 
respectivamente as lacunas: 
 

a) antítese, ênclise, próclise 
b) ênclise, silepse, próclise 
c) próclise, mesóclise, ênclise 
d) próclise, antítese, elipse 
e) silepse, próclise, elipse 
 

17. Se um celular com 60% de bateria dura 5 horas, com 
75% de bateria irá durar quanto tempo? 
 

a) 6 horas. 
b) 5 horas e 25 minutos. 
c) 5 horas e 15 minutos. 
d) 6 horas e 25 minutos. 
e) 7 horas e 25 minutos. 
 

18. Quantos calçados uma empresa produz em sete dias, 
sabendo-se que a mesma, produz 24 calçados em 2 dias? 
 

a) 84. 
b) 100. 
c) 95. 
d) 49. 
e) 99. 
 

19. Uma motocicleta realiza um percurso com uma 
velocidade de 90 km/h e demora 3 horas para chegar a seu 
destino. Se essa mesma motocicleta estivesse a uma 
velocidade igual a 120 km/h, qual seria o tempo gasto para 
completar este mesmo percurso?  
 

a) 4,55 horas. 
b) 1,00 horas.  
c) 3,15 horas. 
d) 0,50 horas. 
e) 2,25 horas. 
 

20. De quantas maneiras pode-se colorir uma tabela com 3 
linhas, utilizando as cores vermelha, azul e verde? 
 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 27. 
e) 81. 
 
 
 
 

21. Um funcionário aplicou seu dinheiro em um fundo de 
investimento que trabalha com juros simples. Qual é a taxa 
de juros, ao mês, se ele investiu em abril R$500,00 e resgatou 
R$550,00 em agosto? 
 

a) 1%. 
b) 0,025%. 
c) 25%. 
d) 2,5%. 
e) 0,25%. 
 

22. Se tenho R$150,00 em julho e aplico essa quantia a juros 
simples de 3% ao mês, qual o valor que terei em outubro? 
 

a) R$133,50. 
b) R$163,50. 
c) R$173,00. 
d) R$183,50. 
e) R$193,00. 
 

23. Em uma prova objetiva, um aluno acertou 16% do total 
de 25 questões. Pode-se afirmar que esse aluno errou 
quantas questões?  
 

a) 16. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 20. 
e) 21. 
 

24. Se y = x² + 7x + 12, então as raízes que satisfazem y 
serão: 
 

a) 3 e 4. 
b) -3 e 3. 
c) 3 e -4. 
d) -3 e -4. 
e) 3 e 3. 
 

25. Os jogadores de tênis, A, B e C, disputam um 
campeonato, em quatro rodadas. Conforme a seguinte tabela 
de pontos, como ficou o resultado do campeonato?  
 

 1 ª Rodada 2 ª Rodada 3 ª Rodada 4 ª Rodada 

A 95 100 89 100 

B 100 95 95 100 

C 87 100 92 100 
 

a) Jogador A ganhou. 
b) Jogador B ganhou. 
c) Jogador C ganhou. 
d) Jogadores A e B empataram. 
e) Jogadores A e C empataram. 
 

26. As figuras geométricas planas representadas a seguir 
são, respectivamente: 
 

 
 
 
 
 
 

a) Triângulo – Trapézio – Losango. 
b) Triângulo – Pentágono – Losango. 
c) Losango – Pentágono – Triângulo. 
d) Triângulo – Heptágono – Pentágono. 
e) Circunferência – Pentágono – Triângulo. 
 

27. Considerando o Sistema Métrico Decimal, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 

a) 7 m = 700 cm. 
b) 20 m = 200 dm. 
c) 100 Km = 10000 m. 
d) 120 cm = 1200 mm. 
e) 250 Km = 250000 m. 
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28. Se a = 4 e b = 3, então a² + 3b – a é igual a 
 

a) 20. 
b) 21. 
c) 22. 
d) 23. 
e) 24. 
 

29.  Icapuí é um município que sempre se renova em ações 
que envolvem a comunidade.  
 

 
 

A Prefeitura Municipal de Icapuí em parceria com a Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA), realizaram em 
Icapuí o primeiro encontro técnico do Projeto Agente Jovem 
Ambiental (AJA). 
 

Sobre este projeto, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. O Agente Jovem Ambiental em Icapuí conta com a 
participação de 75 jovens das diversas comunidades do 
município. 

II. Os jovens estão passando por um processo contínuo de 
capacitação e que posteriormente irão atuar na efetivação de 
Projetos de cunho ambiental. 

III. Os jovens foram selecionados por meio de Edital da SEMA e 
contava com vários requisitos como: ter idade entre 15 
(quinze) e 29 (vinte e nove) anos. 

IV. O nível de escolaridade não foi considerado, podendo ser 
matriculado ou não em escola pública do Estado do Ceará.  

V. Foram excluídos de participação, os filhos ou integrantes de 
famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas 
Sociais – CadÚnico. 

 

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRETAS. 
 

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

30. Icapuí é linda!!! 
 

 
 

O planejamento turístico avança com parcerias, trabalhos e 
projetos para quando o visitante puder retornar e desfrutar o 
paraíso que é a cidade, rica em praias e histórias. Belas praias, 

gastronomia, esportes de aventura e muita tranquilidade esperam 
o visitante.  A Prefeitura atua junto aos hotéis e pousadas sempre 
que é preciso atualizar os protocolos sanitários de enfrentamento 
da Covid-19.  
 

Desde o início do ano de 2020 há uma campanha muito 
atrativa, cujo lema é: 
 

a) “Estamos de braços abertos”. 
b) “Não cancele, remarque”. 
c) “Aguardem para o momento certo”. 
d) “Vejam passeios de observação dos peixes-bois”. 
e) “Praia limpa é aqui”. 
 

31. A história de ICAPUÍ começa quando era apenas uma 
pequena vila chamada ___________, que significa cerca de 
galhos, e que protegia as tribos dos índios.  
 

Marque a opção que preenche corretamente a lacuna. 
 

a) Trairi 
b) Pau Branco 
c) Ipê Roxo 
d) Caiçara 
e) Candeias 
 

32. Antes de se tornar um Município autônomo, por duas 
ocasiões, ICAPUÍ, pertenceu a qual Município? 
 

a) Flexeiras. 
b) Jaguaribe. 
c) Fortim. 
d) Itaiçaba. 
e) Aracati. 
 

33. Em divisão territorial datada de 18/08/1988 o Município 
de ICAPUÍ é constituído por três Distritos. Quais são? 
 

a) Icapuí, Ibicuitaba e Mocambo 
b) Ibicuitaba, Mocambo e Caiçaras. 
c) Icapuí, Ibicuitaba e Manibu. 
d) Mocambo, Caiçaras e Cuipiranga. 
e) Icuipiranga, Ibicuitaba e Manibu. 
 

34. A independência política de ICAPUÍ, aconteceu através 
de 
 

a) plebiscito popular. 
b) manifesto da câmara de vereadores. 
c) decreto do Governador do Estado do CE. 
d) poderio econômico dos empresários locais. 
e) poderio político local. 
 

35. A bacia geográfica de ICAPUÍ é constituída pelo 
 

a) Alto Jaguaribe. 
b) Médio Aracati. 
c) Médio Jaguaribe. 
d) Baixo Jaguaribe. 
e) Alto Aracati. 
 

36. Assinale a alternativa CORRETA sobre a missão da 
Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio 
Ambiente e Pesca. 
 

a) Promover o bem estar das pessoas e o desenvolvimento 
sustentável. 

b) Identificar problemas ambientais na agricultura e nas praias 
de ICAPUÍ. 

c) Promover o desenvolvimento local sustentável, com foco na 
geração de renda, através de oportunidades e incentivo ao 
empreendedorismo e fomento as atividades econômicas 
locais. 

d) Gerar renda nas atividades pesqueiras e agrícolas. 
e) Promover o desenvolvimento regional sustentável, com foco 

na geração de renda, principalmente da pesca da lagosta e 
comércio local. 
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37. Analise as proposições a seguir sobre as principais 
atividades econômicas no Município de ICAPUÍ. 
 

I. Na agricultura: caju, coco da Bahia, cana-de-açúcar, 
mandioca, milho, feijão e aspargo. A mineração de areia, 
argila e diatomito é usado para a fabricação de tijolos e 
telhas. 

II. Pesca da lagosta, curtumes e Industria de base. 
III. Pesca da lagosta, indústria alimentares, extrativismo vegetal: 

carvão. 
IV. Agropecuária, criatórios de camarões e ranário. 
V. Turismo, floricultura e Indústria de base. 
 

Assinale a alternativa que indica as afirmativas CORRETAS. 
 

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

38. A visão da Controladoria e Ouvidoria Geral de Icapuí é 
 

a) ouvir os reclamos dos contribuintes e direcioná-los aos 
órgãos competentes. 

b) ouvir as pessoas de maneira geral e tentar resolver suas 
questões. 

c) atentar que as Secretarias prestem um bom serviço a 
população. 

d) intermediar contendas entre a população e os servidores 
públicos objetivando melhor atendimento. 

e) ser modelo de gestão municipal no estado do Ceará, 
proporcionando serviços de qualidade com o mínimo de 
recursos utilizados. 

 

39. Marque a opção que indica um evento cultural que faz 
parte da tradição de ICAPUÍ. 
 

a) Semana Cultural englobando a festa de aniversário da 
cidade, realizada de 18 a 22 de janeiro. 

b) Festa da Nossa Senhora da Anunciação, realizada na 
primeira semana de agosto. 

c) Festa das vaquejadas com participação das cidades 
vizinhas, realizada na última semana de julho. 

d) Festa do bumba meu boi, com torcidas organizadas, 
realizada de 25 a 30 de outubro. 

e) Derrubada do pau da mata com festa a Santo Antônio, 
realizada nos dias 12 e 13 de junho. 

 

40. O Festival de Lagosta  
 

A última edição, sem restrições sanitárias devido à Covid, 
aconteceu em 2019 e teve algumas dessas notícias: 
As praias de Barreiras e Redonda – ICAPUÍ, no Litoral Leste do 
Ceará, recebem nos dias 16, 17 e 18 de agosto, a décima 
terceira edição do Festival da Lagosta. Serão três dias de 
degustação, muita música, conscientização ambiental e formação 
com cursos nas áreas de cultura e turismo. O festival hoje tem 
público cativo e seguidores vindos de diversas localidades para 
degustar um dos melhores pratos feitos no Ceará. 
 

O mais importante na realização do evento, é a preparação 
por (pela) 
 

a) escolha dos bares e restaurantes capacitados para o evento, 
bem como a aprovação da tabela de preços, decoração, 
utensílios de cozinha e vestuário dos garçons. 

b) parceria que a Prefeitura faz com o SEBRAE-CE e o Banco 
do Nordeste financiando o micro empresário, e às ações de 
responsabilidade ambiental, como a limpeza das praias e 
replantio de árvores. 

c) profissionais de restaurantes, hotéis e pousadas participam 
de oficinas e capacitação em culinária, higiene, manipulação 
de alimentos e atendimento ao cliente.  

d) práticas socioculturais; as ações em defesa do verde são 
aplicados somente aos estudantes de escolas públicas e 
filhos de pescadores credenciados. 

e) barracas, oferecendo um cardápio à base de lagosta, 
principal ingrediente da festa, com preço justo para os 
comerciantes que têm nesse momento oportunidade de 
superar os prejuízos financeiros. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Numere a coluna B pela coluna A sobre redação oficial. 
 

COLUNA A 
 

I. Precisão. 
II. Definição. 
III. Concisão. 
IV. Clareza.  
V. Atributos. 
 

COLUNA B 
 

( ) Clareza, Precisão, Objetividade, Concisão, Coesão, 
Coerência, Impessoalidade, Formalidade e Padronização. 
( ) É a maneira pela qual o Poder Público redige 
comunicações oficiais e atos normativos. 
( ) Traz como obrigatoriedade evitar a utilização de 
uma linguagem que dificulte a compreensão pela população dos 
textos oficiais, como regionalismos, neologismos, jargões, siglas 
não explicadas, estruturas e vocabulários muito complexos. 
( ) Realizar a articulação da linguagem empregada de modo 
a transmitir, da melhor maneira possível, a ideia presente no 
texto. Evitar o uso de palavras que possam conferir duplo 
sentido ao texto. Não utilizar as mesmas palavras ao transmitir as 
ideias, evitando o uso de vocábulos diferentes quando utilizados 
apenas como recursos puramente estilísticos. 
( ) Garante que o documento transmita com poucas palavras, 
grandes quantidades de informações, excluindo vocábulos e 
frases desnecessárias. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  
 

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

42. Leia a afirmativa a seguir, relativo à formalização e 
padronização da redação oficial. 
 

As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto 
é, obedecer a certas regras de forma (BRASIL, 2015a).  
 

É necessário que os textos oficiais sejam 
totalmente _____________, obedecendo a determinadas regras 
de forma. É importante que se obedeça às formalidades 
de _________. Além disso, os documentos oficiais precisam 
ser _________, evitando que cada órgão público utilize seu 
próprio tipo de escrita e diagramação de texto. Sendo assim, é 
extremamente importante que se utilize o padrão culto da 
língua, além do uso dos ______________ presentes no próprio 
manual de redação da presidência. 
Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial 
de linguagem, o que há é o uso da norma padrão nos atos e nas 
comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso 
de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição 
no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica, 
necessariamente, que se consagre a utilização de uma forma de 
linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, 
deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. 
 

Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente 
as lacunas.  
 

a) formais / tratamento / padronizados / padrões de documentos 
b) padronizados / formas verbais / formais / atributos  
c) claros / concisão / precisos / atributos 
d) formais / formas verbais / precisos / padrões de documentos  
e) concisos / tratamento / precisos / padrões de documentos 
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43. Analise as afirmativas sobre a administração pública e 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que 
servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto 
de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à 
dada porção da realidade. 

b) Os princípios podem ser tangíveis ou expressos, vamos nos 
deter aos expressos, que são os consagrados no art. 47 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

c) Os princípios básicos da administração pública estão 
consubstancialmente em doze regras de observância 
permanente e obrigatória para o bom administrador. 

d) O princípio da legalidade, que é uma das principais garantias 
de direitos individuais, remete ao fato de que a Administração 
Pública só pode fazer aquilo que a lei permite, ou seja, só 
pode ser exercido em conformidade com o que é apontado 
na lei, esse princípio ganha tanta relevância pelo fato de não 
proteger o cidadão de vários abusos emanados de agentes 
do poder público. 

e) De acordo com Mello (1994, p.58), o princípio da 
impessoalidade sustenta que “se traduz a ideia de que a 
Administração tem que tratar a todos os administrados sem 
discriminações, benéficas ou detrimentosas”. 

 

44. Em relação aos princípios da administração pública, 
analise as afirmativas a seguir. 
 

I. São doze os princípios da administração pública: legalidade, 
moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, 
eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do 
interesse públicos; os cinco primeiros estão expressamente 
previstos no art. 37, caput, da CF de 1988; e os demais, 
embora não mencionados, decorrem do nosso regime 
político, tanto que, ao daqueles, foram textualmente 
enumerados pelo art. 2º da Lei federal 9.784, de 29/01/1999. 

II. O princípio da legalidade é o da completa submissão da 
Administração às leis. Este deve tão-somente obedecê-las, 
cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 
os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o 
Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, 
só pode ser a de dóceis, reverentes obsequiosos 
cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder 
Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no direito 
brasileiro. 

III. É certo que a moralidade do ato administrativo juntamente a 
sua legalidade e finalidade, além de sua adequação 
aos demais princípios constituem pressupostos de validade 
sem os quais toda atividade pública será ilegítima. 

IV. O princípio do interesse público defende que é necessário 
que os atos e decisões tomados sejam devidamente 
publicados para o conhecimento de todos, o sigilo só é 
permitido em casos de segurança nacional. 

V. O Princípio da legalidade exige que a atividade administrativa 
seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em se desempenhar 
apenas com uma legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento as 
necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.  
 

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

45. Leia a afirmação sobre a definição de poderes públicos. 
 

“É o conjunto de _____________ de direito ____________ que a 
ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de 
permitir que _________ alcance seus fins”.   
 

Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 
 

a) legislações / civil / os municípios 
b) regras / administrativo / o Estado 
c) Políticas e procedimentos / público e privado / os municípios 
d) Procedimentos / civil / o Estado 
e) Prerrogativas / público / o Estado 
 

46. Em relação aos poderes administrativos, assinale (V) 
para as afirmações Verdadeiras e (F) para as Falsas. 
 

( ) O poder é discricionário quando o agente público possui 
uma certa margem de liberdade no agir. Contudo, a liberdade é 
dentro dos limites legais da razoabilidade e da proporcionalidade. 
( ) O poder regulamentar é “a prerrogativa conferida à 
Administração Pública para editar atos gerais para complementar 
as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-
se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a 
Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando”. 
( ) Com base na hierarquia, a instância superior tem o 
comando e a instância inferior tem o dever de obediência, 
devendo, portanto, executar as atividades em conformidade com 
as determinações superiores. 
( ) O poder de polícia é a faculdade que dispõe a 
administração pública de condicionar e restringir o uso e gozo de 
bens, atividades, e direitos individuais em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 
 

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

47. Considerando os critérios requeridos numa redação 
dos documentos oficiais, assinale a opção INCORRETA. 
 

a) As correspondências oficiais, devido a sua natureza pública 
e em decorrência dos princípios constitucionais, devem 
sempre possuir atributos em sua redação. 

b) A objetividade permite que o leitor de um texto oficial tenha 
contato direto com o assunto principal do documento, 
permitindo a rápida obtenção de informações através da 
leitura. 

c) Os atributos coesão e coerência garantem que o documento 
transmita com poucas palavras, grandes quantidades de 
informações, excluindo vocábulos e frases desnecessárias. 

d) A impessoalidade, que é um atributo da redação oficial, 
provém do princípio da administração pública previsto 
na Constituição Federal Brasileira (CF/88), que obriga que o 
poder público não privilegie interesses particulares através 
do uso da máquina pública, garantindo que todo e qualquer 
ato praticado por qualquer servidor seja considerado como 
um ato estatal e não pessoal. 

e) Relativo aos elementos linguísticos que garantem a 
coerência e coesão num texto, podemos citar as referências, 
as quais podem ser realizadas pela retomada de um termo; 
as substituições, que são as colocações de um item lexical 
no lugar de outro; e, principalmente, as conjunções, de modo 
a estabelecer a ligação entre orações, períodos ou 
parágrafos. 

 

48. Sobre contratos administrativos, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Foi sancionada a Lei 14.133 no dia 1º de abril de 2021, onde 
traz novas regras a respeito de Licitações e Contratos 
Administrativos, substituindo à Lei de Licitações (Lei 
8.666/1993), Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e Lei do 
Regime Diferenciado de Contratações (RDC – Lei 
12.462/11).  

b) A revogação das normas anteriores sobre licitação e 
contratos ocorrerá, que foi substituída pela Lei 14.133 ainda 
terá validade de 02 anos após a sua vigência, que ocorreu 
no mesmo dia de sua sanção (01/04/2021). 
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c) A Lei 8.666/93 prevê três hipóteses de inexigibilidade de 
licitação, que ocorrem quando não é possível a contratação 
por meio de licitação. Essas hipóteses são as 
seguintes:   Contratação com exclusividade de 
fornecedor; Contratação de serviço técnico; Contratação de 
profissional do setor artístico.    

d) A Nova Lei (14.133/21) deixa de mencionar a necessidade 
de o serviço ter natureza linear e passa a exigir que ele seja 
predominantemente especializado. Portanto, os novos 
requisitos para o serviço técnico são: Natureza singular do 
serviço; Prestação por um profissional de notória 
especialização.  

e) A Nova Lei (14.133/21), além dos requisitos técnicos, prevê 
duas novas hipóteses para a contratação direta por 
inexigibilidade, quais sejam:  Credenciamento; Aquisição ou 
locação de imóveis cujas características de instalações e de 
localização tornem necessária sua escolha.  

 

49. A Nova Lei 14.133/21 sobre os contratos 
administrativos, traz regimes de execução que também são 
chamados de empreitadas, prevendo alguns regimes que já 
estavam previstos na Lei RDC – Lei 12.462/11 e na Lei do 
Pregão (Lei 10.520/2002), trazendo também algumas 
novidades. Assinale a opção CORRETA que contempla todos 
os regimes da Nova Lei. 
 

a) Empreitada por preço unitário; Empreitada por preço global; 
Empreitada integral; Contratação por tarefa; Contratação 
integrada; Contratação semi-integrada; Fornecimento e 
prestação de serviço associado. 

b) Fornecimento de serviços intelectuais; Empreitada por mão 
de obra especializada; Contratação por hora; Contratação 
por serviço associado. 

c) Empreitada por preço unitário; Contratação por serviço 
associado; Empreitada por mão de obra especializada; 
Contratação integrada. 

d) Contratação integrada; Empreitada por serviços 
especializados; Empreitada por serviços gerais; Contratação 
por serviço associado 

e) Empreitada por preço unitário; Empreitada integral; 
Empreitada por mão de obra especializada; Fornecimento e 
prestação de serviço associado. 

 

50. Em relação a Lei 8.112/90 e suas respectivas 
atualizações, assinale (V) para as afirmações Verdadeiras e 
(F) para as Falsas. 
 

( ) Apesar de constar o prazo de 24 (meses) no art. 20 da Lei 
8.112/1990, o STF e o STJ possuem entendimento consolidado 
de que este prazo é, na verdade, de 36 (trinta e seis meses), de 
acordo com a EC 19/1998. 
( ) O concurso público terá validade de até 3 (três) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
( ) De acordo com o art. 14, a posse em cargo público 
dependerá de prévia inspeção médica oficial, onde o parágrafo 
único afirma que só poderá ser empossado aquele que for julgado 
apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 
( ) O art. 16 afirma que o início, a suspensão, a interrupção e 
o reinício do exercício serão registrados no assentamento 
individual do servidor. No parágrafo único, expões que “Ao entrar 
em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os 
elementos necessários ao seu assentamento individual.” 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 
 

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

51. Numere a coluna B pela coluna A sobre estruturas 
organizacionais. 
 

COLUNA A 
 

I. Centralização. 

II. Amplitude de controle (ou administrativa). 
III. Estrutura linear. 
IV. Burocracia mecanizada. 
 

COLUNA B 
 

( ) Significa a quantidade de subordinados que estão sob o 
controle de cada superior, ou seja, quantos colaboradores 
estarão sob a supervisão de cada chefe.  
( ) É caracterizada por alta padronização do trabalho, com 
alta especialização nas tarefas operacionais padronizadas. É a 
estrutura que mais se aproxima da burocracia Weberiana, 
levando consigo todas as características burocráticas 
conhecidas. 
( ) Proporciona a economia de escala, por facilitar o 
gerenciamento dos recursos da empresa, com a tomada de 
decisões mais racionais acerca da alocação dos recursos; 
proporciona, também, maior controle e melhor execução do 
trabalho, pela padronização. 
( ) Esta estrutura é conhecida pela unidade de comando, com 
cada subordinado reportando-se a um único chefe. As decisões 
são todas tomadas por uma autoridade máxima, do nível 
hierárquico mais elevado da organização. A autoridade máxima 
decide sobre várias especialidades diferentes da organização. 
Indicada para ambientes altamente estáveis. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  
 

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

52. De acordo com o Art. 24 da Lei 8.112/90 sobre a 
readaptação, analise a afirmativa a seguir. 
 

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e ______________ compatíveis com a ______________ que 
tenha sofrido em sua __________________ verificada em 
inspeção médica. 
 

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 
 

a) obrigações legais / atividade / saúde. 
b) responsabilidades / profissão / saúde. 
c) obrigações legais / profissão / atividade profissional. 
d) obrigações legais / atividade / capacidade física ou mental. 
e) responsabilidades / limitação / capacidade física ou mental. 
 

53. Relativo à classificação de arquivos e de documentos 
de arquivos, assinale a opção INCORRETA. 
 

a) Segundo o art. 11, da Lei nº 8.159 de 08/01/91, “consideram-
se arquivos privados os conjuntos de documentos 
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em 
decorrência de suas atividades”.  

b) Quanto à natureza, os documentos podem ser classificados 
como especiais (está diretamente relacionado ao suporte dos 
documentos) e especializados (está associado a 
documentos que são produzidos por profissionais de 
determinada área específica). 

c) Espécie documental: “é a configuração que assume um 
documento de acordo com a disposição e a natureza das 
informações nele contidas”. (Bellotto, 2004). 

d) Gênero documental: “é a configuração que assume a espécie 
documental de acordo com a atividade que a gerou”. 
(Bellotto, 2004). 

e) “O protocolo é o serviço encarregado do recebimento, 
registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e 
expedição de documentos”. (D.T.A., 2005.) 
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54. Assinale a opção CORRETA sobre gestão de 
documentos. 
 

a) O protocolo compreende um conjunto de operações que 
possibilita o controle do fluxo documental no órgão/instituição 
viabilizando a sua recuperação e o acesso à informação. 

b) Atos de assentamento: expedidos por autoridades 
administrativas com a finalidade de dispor e deliberar sobre 
matérias específicas. Ex.: decretos, leis, alvarás, ordens de 
serviço, portarias, normas, etc. 

c) Atos normativos: são os opinativos, esclarecem assuntos, 
visam fundamentar uma solução. Ex.: relatórios, laudos, 
pareceres, etc. 

d) Atos de ajuste: são os que comprovam assentamentos, 
decisões. Ex.: atestados, traslados, certidões, etc. 

e) Atos comprobatórios: objetivam a execução dos atos 
normativos em sentido amplo. Ex.: memorandos, avisos, 
notificações, ofícios, notas, exposição de motivos, circulares, 
editais, mensagens, etc. 

 

55. Relativo ao LINUX, assinale a opção que apresenta o 
comando que altera informação relativa a um utilizador. 
 

a) addgroup 
b) chfn 
c) chmod 
d) dig 
e) chown 
 

56. De acordo com Hilsdorf, para uma correta implantação 
do empowerment é necessário 
 

a) realizar a descentralização das atividades, para que cada um 
possa ter autonomia na tomada de decisão; compartilhar 
informações com todos os envolvidos. 

b) dar feedbacks continuamente; possuir políticas e diretrizes 
implementadas e conhecidas por todos da organização; dar 
oportunidade de autonomias, mas com responsabilidade. 

c) um profundo compartilhamento das informações com todos 
os envolvidos; dar feedback continuamente; redução dos 
níveis hierárquicos. 

d) realizar a descentralização das atividades; Realizar 
comunicações com muita frequência; dar feedback 
continuamente. 

e) um profundo compartilhamento das informações com todos 
os envolvidos; abertura para uma real autonomia; redução 
dos níveis hierárquicos e da burocracia. 

 

57. Numere a coluna B pela coluna A sobre os elementos 
básicos da Inteligência Emocional. 
 

COLUNA A 
 

I. Autoconfiança. 
II. Controle Emocional. 
III. Automotivação. 
IV. Reconhecer emoções nos outros. 
V. Habilidade em relacionamentos interpessoais. 
 

COLUNA B 
 

( ) Capacidade de gerenciar as próprias emoções e impulsos. 
( ) Conhecer a si próprio, conhecer pontos positivos e 
negativos. 
( ) Aptidão social. 
( ) Capacidade de gerenciar as próprias emoções com vistas 
a uma meta a ser alcançada. Persistir diante de fracassos e 
dificuldades. 
( ) Empatia. 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  
 

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

58. Assinale a opção que apresenta o comando utilizado no 
Microsoft Excel que conta o número de células que não estão 
vazias no intervalo. 
 

a) = CONT.MÉDIA() 
b) = BDSOMA() 
c) = CONT.SE() 
d) = MODO() 
e) = MULT() 
 

59. Referente aos fatores positivos de relacionamento, 
assinale a opção CORRETA. 
 

a) Estrelismo. 
b) Posturas Autoritárias. 
c) Ausência de comunicação e liderança. 
d) Comunicabilidade. 
e) Incapacidade de ouvir. 
 

60. Analise a seguinte afirmação: “É por ele que entramos 
em contato com todos os outros programas instalados, 
programas que fazem parte do sistema operacional e 
ambientes de configuração e trabalho. Com um clique nesse 
botão, abrimos uma lista, que contém opções que nos 
permitem ver os programas mais acessados, todos os outros 
programas instalados e os recursos do próprio Windows. 
Funciona como uma via de acesso para todas as opções 
disponíveis no computador.” 
 

Marque a opção CORRETA que corresponde a esta definição. 
 

a) Propriedades. 
b) Lixeira. 
c) Botão Iniciar. 
d) Painel de Controle. 
e) Sistema e Segurança. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


