
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FRECHEIRINHA  –  CE  –  AGENTE  ADMINISTRATIVO  –  31/01/2021 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2020 

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 14h e término às 18h. O candidato só 

poderá ausentar-se da sala depois de decorridas 

duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia com atenção o texto que segue e responda às questões 
de 1 a 3. 

Estudo rejuvenesce células de idosos em 25 anos. 

Profissionais de Israel observaram regeneração dos telômeros e 

queda nas células ligadas ao envelhecimento  

 “Em um estudo inovador, cientistas da Universidade de Tel Aviv 
relataram ter revertido o processo de envelhecimento. O método 

escolhido pelos pesquisadores foi a terapia de oxigênio. 

Os pesquisadores utilizaram câmaras hiperbáricas para observar 
seu efeito em células e material genético de vida útil curta. A ideia 
era analisar se a terapia, baseada na respiração de oxigênio na 
cabine pressurizada, poderia reverter efeitos conhecidos do 
envelhecimento em idosos. Os participantes eram 35 pessoas de 
64 anos de idade.  

Assim, os idosos foram colocados na câmara hiperbárica por 90 
minutos diários, cinco dias por semana ao longo de três meses. 
Ao longo da pesquisa, os cientistas investigaram o funcionamento 
de células associadas à deterioração de tecidos e órgãos no 
organismo, além de medir os telômeros (molécula cujo 
encurtamento está relacionado ao envelhecimento celular 
precoce) de cada participante.  

Como resultado, os israelenses constataram um aumento em 
20% no comprimento dos telômeros dos idosos e uma queda de 
37% nas células estudadas. De acordo com os estudiosos, isso 
seria equivalente a 25 anos de rejuvenescimento. 

O estudo é inovador por apontar cientificamente para a 
possibilidade da reversão do processo de envelhecimento em 
nível celular. No entanto, é claro que muitas outras pesquisas 
precisam ser feitas acerca do assunto, 

https://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-rejuvenesce-celulas-de-idosos-em-25-anos/ 

1. Considerando a situação comunicativa que o texto 
estabelece, é possível afirmar que sua função é  

a) emotiva. 
b) referencial. 
c) poética. 
d) fática. 
e) metalinguística. 
 
2. Considerando a estrutura e a forma que dão um padrão 
ao texto, é possível afirmar que ele pertence aos gêneros 
jornalísticos, porque  

I. expõe a intencionalidade do relato de comunicar fatos como 
o avanço científico na área do rejuvenescimento. 

II. expõe a intencionalidade do autor de interpretar o fato e 
apresentar opiniões pessoais.  

III. apresenta uma sequência explicativa em que detalha o 
estudo, procurando passar ao leitor o conhecimento 
específico. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II. 
b) II – III. 
c) I – III. 
d) II. 
e) I – II – III. 
 
3. Considere o texto e responda. 

I. O conectivo "se", no segundo parágrafo, estabelece relação 
de condição com "poderia reverter efeitos conhecidos do 
envelhecimento precoce". 

II. O termo “Assim” estabelece a coesão com o parágrafo 
anterior e prepara a explicação detalhada sobre como foi 
realizado o estudo. 

III. A expressão “Além de” indica o acréscimo a “medir os 
telômeros (...) de cada paciente”. 

IV. O uso dos parênteses no 3º parágrafo do texto revela um 
comentário apreciativo. 

Marque a opção que indica as alternativas CORRETAS. 

a) I – II. 
b) I – III. 
c) I – IV.  
d) II – III. 
e) II – IV. 
 
Leia com atenção o texto e responda as questões de 4 a 6. 

Soneto da Saudade 

“Quando sentires a saudade retroar 
Fecha os teus olhos e verás o meu sorriso. 
E ternamente te direi a sussurrar: 
O nosso amor a cada instante está mais vivo! 
Quem sabe ainda vibrará em teus ouvidos 
Uma voz macia a recitar muitos poemas... 
E a te expressar que este amor em nós ungindo 
Suportará toda distância sem problemas... 
Quiçá, teus lábios sentirão um beijo leve 
Como uma pluma a flutuar por sobre a neve, 
Como uma gota de orvalho indo ao chão. 
Lembrar-te-ás toda ternura que expressamos, 
Sempre que juntos, a emoção que partilhamos... 
Nem a distância apaga a chama da paixão.” 

Guimarães Rosa 

4. Aponte a alternativa que menos representa, para o poeta, 
o significado de “retroar”, verso 1, no contexto do soneto. 

a) Estrugir. 
b) Rimbombar. 
c) Aturdir. 
d) Retumbar. 
e) Chamar. 
 
5. Analise as afirmações a seguir. 

I. No 1º verso, “Quando sentires a saudade retroar”, 
sintaticamente, é uma oração subordinada adverbial. 

II. No verso 4º, “O nosso amor a cada instante está mais vivo!”, 
sintaticamente, é um período simples. 

III. “Quem sabe”, no 5º verso, e “Quiçá”, no 9º verso, aparecem 
como sinônimos e são adjuntos adverbiais.  

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II. 
b) I – III. 
c) II – III. 
d) II. 
e) I – II – III. 
 
6. Considerando as figuras de linguagem ou de estilo 
presentes no poema de Guimarães Rosa, os termos “lábios”, 
verso 9; “pluma”, verso 10; “gota de orvalho”, no verso 11 e 
“chama”, no verso 14, estão colocados, respectivamente, 
como 

a) anáfora, comparação, metáfora e metáfora. 
b) metonímia, metáfora, comparação e metáfora. 
c) metonímia, comparação, comparação, metáfora.  
d) metáfora, comparação, metáfora e comparação 
e) anáfora, comparação, comparação e metáfora.  
 
7. Minha mãe nunca me explicou direito o porquê de tantas 
exigências, de tantas reclamações, de tantas impaciências 
comigo. 

O termo destacado é um 

a) adjetivo. 
b) pronome. 
c) substantivo. 
d) conjunção. 
e) advérbio. 
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8. Indique a frase em que a concordância verbal ou nominal 
foi incorretamente observada.  

a) Havia bastante alunos interessados naquela atividade 
experimental. 

b) Estava próxima a Igreja e o posto de saúde. 
c) Sou eu quem dou as cartas por aqui! 
d) Essa covardia é uma das coisas que mais me deixaram 

indignado. 
e) Tinham batido 10 horas e ainda não aparecera ninguém. 
 
9. “Só a poesia possui as coisas vivas. O resto é necropsia”. 

Mário Quintana 

Os termos “poesia”, “possui”, “coisas”, “necropsia”, 
apresentam encontros vocálicos. Classifique-os e aponte a 
alternativa CORRETA. 

a) Hiatos, ditongo, ditongo, hiato. 
b) Ditongos, hiato, ditongo, hiato. 
c) Hiatos, ditongo, hiato, hiato. 
d) Ditongos, hiato, ditongo, ditongo. 
e) Hiatos, ditongo, ditongo, ditongo. 
 
10. Após a leitura das frases a seguir, assinale a que NÃO 
apresenta pontuação correta. 

a) As pessoas, agrupadas, esperavam ansiosas a chamada 
para o atendimento. 

b) Agrupadas, as pessoas, esperavam ansiosas a chamada 
para o atendimento. 

c) Ansiosas, as pessoas esperavam, agrupadas, a chamada 
para o atendimento. 

d) As pessoas ansiosas esperavam, agrupadas, a chamada 
para o atendimento. 

e) As pessoas esperavam ansiosas, agrupadas, a chamada 
para o atendimento. 

 
11. Analise as alternativas a seguir e marque aquela em que 
a acentuação gráfica e a ortografia estão CORRETAS. 

a) Espero que ela me abençõe e eu possa ir direto para o céu. 
b) O virus da Covid 19 é altamente transmiscível. 
c) O olhar do urubu, uma espécie de abutre, parente próximo 

do condor, paralizou os gestos do garoto, ali, fascinado.  
d) Concerteza, aquele repórter era apaixonado por estudos 

sobre asteroides, que são corpos pequenos e possuem 
órbita definida ao redor do Sol. 

e) O excesso de carboidratos provoca aumento nos níveis de 
triglicérides e pode resultar no acúmulo de gordura em 
órgãos vitais. 

 
12. A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à 
regência (nominal ou verbal) recomendada pela norma culta 
é: 

a) As mudanças estudadas para a lei dos consumidores visam 
a trazer mais confiança na hora das compras. 

b) Joana preferiu o aconchego da família a vida agitada da 
cidade. 

c) Mário se mostrava muito aflito de não poder encontrar um 
lugar adequado para morar. 

d) Ninguém entendia porque o diretor nem fez alusão a 
mudança de funções feita no setor de produção da fábrica.  

e) Estamos assistindo hoje um verdadeiro modismo no 
consumo de produtos eletrônicos, principalmente entre os 
jovens.  

 
13. Leia com atenção o seguinte período. 

Aquelas pessoas vieram para ficar, trouxeram roupas e comidas, 
já que sabiam da longa espera. 

Marque a alternativa CORRETA. 

a) Duas orações coordenadas. 
b) Duas orações subordinadas. 
c) Três orações coordenadas. 
d) Duas orações coordenadas e uma subordinada. 
e) Três orações subordinadas. 

14. Preencha as lacunas da afirmativa a seguir. Caso não 
haja necessidade de sinal de pontuação, Ǿ indicará essa 
inexistência. 

Quando passar a pandemia __ os jovens e os idosos isolados 
pelo risco da doença __ retomarão__ os relacionamentos sociais 
e familiares__. 

Assinale a opção que preenche CORRETA e respectivamente 
as lacunas.   

a) vírgula – vírgula – Ǿ – exclamação  
b) Ǿ – dois pontos – vírgula – interrogação 
c) vírgula – Ǿ – ponto e vírgula – ponto final 
d) vírgula – Ǿ – Ǿ – interrogação  
e) Ǿ – vírgula – Ǿ – reticências 
 
15. Gravei um CD em um estúdio profissional e pretendo 
vender 20.000 cópias. O custo fixo de produção do CD foi de 
R$ 150.000,00 e o custo por unidade de CD foi R$ 20,00. Qual 
o preço mínimo que deverá ser cobrado por CD, para não 
haver prejuízo? 

a) R$ 27,50. 
b) R$ 20,00. 
c) R$ 50,00. 
d) R$ 25,50. 
e) R$ 33,00. 
 
16. Minha idade e a do meu pai, somadas, dão 70 anos e 
estão na razão 3/7. A minha idade está entre 

a) 10 e 20. 
b) 20 e 30. 
c) 30 a 35. 
d) 40 a 50. 
e) 50 e 60. 
 
17. A roda do caminhão do Seu João dá 2.750 voltas em 120 
segundos. Se a velocidade permanecer constante, quantas 
voltas essa mesma roda dará em 300 segundos? 

a) 1.100. 
b) 6.875. 
c) 2.050. 
d) 4.575. 
e) 7.200. 
 
18. Quantos anagramas da palavra TUDO começam com 
uma consoante e terminam com uma vogal? 

a) 4. 
b) 8. 
c) 16. 
d) 32. 
e) 64. 
 
19. Quantos números de dois algarismos distintos podem 
ser formados com os números: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9? 

a) 33. 
b) 45. 
c) 81. 
d) 99. 
e) 112. 
 
20. Uma pesquisa realizada na eleição para prefeito do 
Município de Nossa Senhora dos Matemáticos apontava as 
seguintes taxas de intenção de voto: 

Candidato X ............. 43% 
Candidato Y ............. 37% 
Candidato Z ............. 10% 
Brancos / Nulos ....... 10% 

Se o Município tem 570.000 eleitores, a diferença esperada 
de votos entre os candidatos X e Y é de 

a) 34.200. 
b) 20.000. 
c) 32.400. 
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d) 18.500. 
e) 44.400. 
 
21. Sabendo-se que função ƒ(x) = ax + b está representada 
no gráfico a seguir, então 

 

a) ƒ(x) < 0 para x > 3. 
b) ƒ(x) = x – 3. 
c) ƒ(x) < 0 para x < 7. 
d) ƒ(x) = x + 3. 
e) ƒ(x) < 0 para x < 0. 
 
22. Os índices semestrais de inflação de certo ano foram de 
7,2% e 8,5%, respectivamente. Então o índice de inflação 
deste ano foi de 

a) 16,312%. 
b) 15,7%. 
c) 1,3%. 
d) 16%. 
e) 10,7%. 
 
23. A que taxa mensal devemos aplicar o capital de  
R$ 10.000,00 em 1 ano e 2 meses para produzir juros de  
R$ 1.400,00 é (juros simples) 

a) 1%. 
b) 2%. 
c) 2,5%. 
d) 1,5%. 
e) 4%. 
 
24. Por quanto tempo Carla deve aplicar seu capital de  
R$ 100.000,00 para obter um saldo de R$ 200.000,00, 
aplicando a 2% ao mês, no sistema de juros simples? 

a) 4 anos e 2 meses. 
b) 5 anos. 
c) 4 anos e 6 meses. 
d) 6 anos. 
e) 5 anos e 3 meses. 
 
25. Calcular: 

𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝟓. 𝟏𝟎𝟖

𝟏𝟎𝟑  

Marque a opção CORRETA. 

a) 5.250. 
b) 52,50. 
c) 5,250. 
d) 0,525. 
e) 1. 
 
26. Dois jogadores X e Y jogam a R$ 50,00 a partida. Antes 
do início do jogo, X possuía R$ 1.500,00 e Y R$ 900,00. Após 
o término do jogo, X e Y ficaram com quantias iguais. 
Quantas partidas Y ganhou a mais que X? 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 12. 
e) 15. 
 
27. Calcular o valor de x. 

x

510
 = 

5

17
 

Marque a opção CORRETA. 

a) 50. 
b) 100. 
c) 150. 
d) 200. 
e) 250. 
 
28. Ao vender 56 livros (iguais) por R$ 1.400,00, obtive um 
lucro de R$ 616,00. Quanto paguei por um livro? 

a) R$ 9,00. 
b) R$ 14,00. 
c) R$ 20,00. 
d) R$ 25,00. 
e) R$ 18,00. 
 
29. Frecheirinha está localizada na microrregião de(da) 

a) Coreaú 
b) Sobral. 
c) Ibiapaba. 
d) Ipu. 
e) Santa Quitéria. 
 
30. Marque a alternativa que apresenta o nome do(a) 
Padroeiro(a) de Frecheirinha. 

a) Nossa Senhora de Fátima. 
b) São José. 
c) Nossa Senhora da Saúde. 
d) Santo Antônio. 
e) Nossa Senhora de Guadalupe. 
 
31. Observe a ilustração. 

 

https://www.anuariodoceara.com.br/cidades/frecheirinha/ 

A ilustração, mostra a localização do Município de 
Frecheirinha no Estado do Ceará que é o(a) 

a) Sudoeste. 
b) Nordeste. 
c) Noroeste. 
d) Sudoeste 
e) Leste. 
 
32. Analise as afirmativas a seguir sobre o Município de 
Frecheirinha de acordo com o anuário do Ceará 2020-2021 e 
marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

( ) A distância entre Frecheirinha e Fortaleza é de 356,4 km. 
( ) As principais vias de acesso à cidade são: BR-222, BR-
403 e CE-504. 
( ) O município possui 3 municípios limítrofes: Coreaú, 
Tianguá e Ubajara. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V. 
b) F – F – V. 
c) V – F – V. 
d) V – V – F. 
e) F – V – V. 
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33. Leia com atenção a seguinte notícia. 

 

O apagão no Amapá 

O problema no fornecimento de energia elétrica começou depois 
que um dos três transformadores da principal subestação de 
energia do Estado, que fica na capital Macapá, pegou fogo. Nos 
quatros dias seguintes ao incêndio, treze das dezesseis cidades 
do Estado ficaram completamente no escuro. 

Em: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/o-apagao-no-amapa-e-o-
debate-sobre-privatizacao-no-vestibular/ 

Os prejuízos causados à população foram desastrosos, 
chamando atenção para um acontecimento que 
comprometeu vidas. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) A falta de energia nas casas e nos comércios provocou uma 
onda de violência caracterizada por assaltos, saques, 
invasões e até depredações. 

b) As eleições municipais em Macapá foram adiadas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considerou que a falta 
de energia poderia comprometer a segurança da votação. 

c) Documentos do Ministério de Minas e Energia, do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Aneel comprovam 
que a subestação que pegou fogo já operava há mais de dois 
anos no limite de sua capacidade. 

d) O fornecimento de energia no Estado não é gerido pelo 
Poder Público, e sim por empresas privadas com contrato de 
concessão. 

e) Unidades de Saúde Básica 24h tiveram atendimento 
interrompido, pacientes foram transferidos às pressas e até 
testes do tipo PCR, o mais seguro, pararam de ser 
realizados. 

 
34. A respeito das políticas públicas em saneamento, leia 
as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA. 

a) Constitui um dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) reduzir, pela metade, até 2015, a proporção de 
pessoas sem acesso sustentável à água potável. 

b) Constitui ODM reduzir, pela metade, até 2015, a proporção 
de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário. 

c) Não existe desigualdade regional na oferta dos serviços de 
saneamento básico no Brasil. 

d) O acesso da população brasileira à água tratada é maior 
quando comparado à coleta e ao tratamento dos esgotos 
sanitários. 

e) As diretrizes nacionais para a política federal de saneamento 
básico estão previstas na Lei Federal nº 11445/07 

 
35. O cenário político na América Latina enfrenta profundas 
mudanças desde o início do ano 2020. 

No Chile, a população decidiu, em um plebiscito, por uma nova 
constituição, após meses de manifestações. Na Bolívia, o partido 
do presidente deposto Evo Morales voltou à chefia do Executivo 
com a vitória de Luis Arce. 

No entanto, quem ganhou o noticiário internacional em 
novembro de 2020, após trocar três vezes de presidente em 
uma mesma semana. Ao todo, foram quatro nos últimos 
quatro anos. Estamos nos referindo à(ao) 

a) Argentina. 
b) Colômbia. 
c) Equador. 
d) Guiana. 
e) Peru. 

36. Observe a imagem. 

 

Em 2020, as eleições nos EUA foram cercadas de polarização, 
fake news e desconfianças quanto à legitimidade da contagem de 
votos. A vitória de Joe Biden – reconhecida tanto internamente 
como pela maioria dos líderes globais – é histórica não apenas 
pela derrota da extrema-direita, representada pelo presidente 
Donald Trump, mas também pela presença da vice eleita, Kamala 
Harris. Ela é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ocupar 
o cargo. 

A ascensão da, hoje, senadora vem num ano marcado pelos 
protestos, assassinatos que deixaram à mostra, em prol do 
combate antirracista, o “mito da democracia racial, que finge que 
somos todos iguais.” 

Os protestos recentes que aconteceram nos EUA e no Brasil 
se referiram à morte de: 

a) George Floyd e João Alberto Silveira Freitas. 
b) Rayshard Brooks e Guilherme Guedes. 
c) Riah Milton e Pedro Gonzaga. 
d) Dominique Fells e Vitor de Oliveira Farias. 
e) Breonna Taylor e Douglas Martins Rodrigues. 
 
37. O assunto é pandemia 

 

A doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 foi identificada pela 
primeira vez, no mês de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, 
na China. Entretanto já há controvérsia sobre esse fato. Na 
época, ninguém imaginava que, pouco tempo depois, ela se 
espalharia rapidamente por quase todos os continentes – exceto 
a Antártida. 

Algumas questões envolvidas em emergências humanitárias, 
como conflitos prolongados e migrações forçadas, crescimento 
populacional, mudanças climáticas, falta de saneamento básico e 
até mesmo a integração econômica global são fatores que 
favorecem a circulação de surtos letais no mundo. 

As vacinas estão em andamento em alguns países, mas 
ainda não chegaram para todos como é o caso do Brasil 
portanto é importante que o cidadãos do mundo 

a) entenda que, para deter a doença, é importante haver um 
tripé bem sustentado: sistema de saúde, vigilância 
epidemiológica e ciência e tecnologia. 

b) diminua o número de contatos que tem na sociedade, com o 
isolamento social. 
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c) com sintomas procure as unidades de atenção primária 
constituídas pelas equipes da estratégia da saúde da família. 

d) crie condições para execução de regras sanitárias com 
profundas repercussões sociais e econômicas. 

e) se conscientize de que precisamos do governo e da 
sociedade, juntos, no combate a qualquer pandemia, em 
qualquer tempo. 

 
38. Com o lema: LIMITES SÓ EXISTEM PARA QUEM 
ACREDITA NELES, Frecheirinha comemorou, no último dia 3 
de dezembro de 2020, a data alusiva a(ao): 

a) Inclusão e Acessibilidade. 
b) Lei de proteção à Pessoa com Deficiência. 
c) Dia Mundial das Pessoas Voluntárias. 
d) Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 
e) Lei de Proteção à Pessoa Deficiente. 
 
39. Além da distribuição gratuita de máscaras descartáveis 
nas secretarias municipais e na sede da Prefeitura Municipal, 
os agentes da Vigilância Sanitária Municipal, juntamente com 
a Guarda Civil Municipal, têm feito constantemente 
intervenções junto às fábricas de confecções e 
estabelecimentos comerciais instalados na cidade com o 
objetivo de conscientizar para a importância do uso correto 
e permanente da máscara de proteção facial, instrumento de 
proteção individual tão importante para a saúde pessoal e 
pública. 

 

As placas de sinalização instaladas nos principais pontos de 
concentração de pessoas na cidade orientam para o(a)(as) 

a) exigência do uso da máscara. 
b) benefício do uso da máscara 
c) eficácia do uso da máscara 
d) instruções sobre a máscara 
e) necessidade da máscara. 
 
40. Frecheirinha é beneficiada com o Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA/Leite. 

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Frecheirinha 
começou a receber o leite do PAA. A ação de segurança alimentar 
e nutricional é uma parceria entre a Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário do Ceará e o Ministério da Cidadania. 

Ela recebe/adquire 

a) a produção de leite caprino e repassa à população com preço 
bem acessível, para consumo das crianças em 
convalescência. 

b) leite materno em domicílio para redistribuir nos hospitais que 
acolhem bebês em estado de desnutrição. 

c) o produto destinando às Entidades Municipais previamente 
cadastradas, incluindo todas as residências em que moram 
crianças de 2 a 5 anos. 

d) parte da produção de 1.476 produtores de leite bovino e 
caprino do Estado e a redistribui para o público-alvo através 
de 2.489 entidades sociais já cadastradas. 

e) a produção de leite bovino e repassa à população para 
produção de doces e para consumo das crianças em 
convalescência de doenças infeciosas. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Redação oficial corresponde à forma da escrita pela 
qual o poder público redige seus atos normativos e suas 
outras comunicações. Em razão de algumas características 
do emissor, o Poder Público, a redação oficial deve se pautar 
pelos atributos da 

I. impessoalidade. 
II. clareza. 
III. concisão. 
IV. legalidade. 
V. objetividade. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) II – III – V 
b) I – II – V 
c) I – III – IV. 
d) I – II – III – V. 
e) I – II – III – IV – V. 
 
42. Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de 
tratamento adota a segunda pessoa do plural, de maneira 
indireta, para referenciar atributos da pessoa à qual se dirige. 
Qual o pronome de tratamento (abreviatura) usado para 
Senador da República? 

a) V. Exa. 
b) V.Sa 
c) V. Revma. 
d) V. Mag.ª 
e) V. A. 
 
43. Sobre os atos administrativos, analise a afirmativa a 
seguir. 

Nos atos _________, o Estado não possui qualquer prerrogativa. 
Age de forma igualitária com o particular. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) vinculados 
b) de gestão 
c) de expedientes 
d) restritivos 
e) de império 
 
44. Sobre os atos administrativos, marque a opção 
INCORRETA. 

a) Se do atributo da executoriedade do ato administrativo 
resultar dano ao particular em razão de ilegitimidade ou 
abuso, o Estado estará obrigado a indenizar o lesado, uma 
vez configurados a conduta danosa, o dano e o nexo causal. 

b) O mérito do ato administrativo corresponde ao juízo de 
conveniência e oportunidade presente nos atos 
discricionários. 

c) Os atos vinculados comportam juízo de conveniência e 
oportunidade pela Administração, que pode revogá-los a 
qualquer tempo. 

d) Os atos administrativos que impõem obrigações aos 
administrados são dotados de imperatividade, não 
dependendo da concordância de terceiros. 

e) Atos internos são os que são editados com vistas a 
produzirem efeito somente no âmbito da administração 
pública, atingindo diretamente, apenas, seus órgãos e 
agentes. 

 
45. Quando o ato administrativo é praticado com desvio de 
poder, podemos afirmar que é um ato ___________. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) inexistente 
b) nulo 
c) anulável 
d) válido 
e) inválido 
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46. Analise a afirmativa a seguir: 

Em essência, o poder ________ é a atividade da Administração 
Pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, 
em prol do interesse coletivo. É o mecanismo de frenagem de que 
dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito 
individual. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) de polícia. 
b) disciplinar. 
c) hierárquico. 
d) regulamentar. 
e) vinculante. 
 
47. Analise as afirmativas a seguir sobre modalidade de 
licitação e marque a opção INCORRETA. 

a) A Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

b) A Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. Existindo na praça 
mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo certame 
realizado para objeto idêntico ou assemelhado é obrigatório, 
no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convocados nas últimas licitações. 

c) O Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
Ademais, será determinado para obras e serviços de 
engenharia nesta modalidade, o valor de até R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais). 

d) O Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração 
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias. 

e) O Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para 
a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao da avaliação. 

 
48. De acordo com a Lei 8.112/90, sobre as 
responsabilidades dos servidores, analise as afirmativas a 
seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as 
FALSAS. 

( ) O servidor responde civil, penal e também 
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
( ) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário 
ou a terceiros. 
( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o 
servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
( ) A obrigação de reparar o dano nem sempre se estende 
aos sucessores, porem, caso se estenda, contra eles será 
executada, até o limite do valor da herança recebida. 
( ) A responsabilidade civil-administrativa resulta 
exclusivamente de ato omissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

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

d) V – V – V – F – F. 
e) V – V – V – V – V. 
 
49. Com base na Lei nº 8.666/93, o ato administrativo por 
meio do qual se atribui ao licitante vencedor o objeto da 
licitação denomina-se ____________. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) Ratificação 
b) Convalidação 
c) Homologação 
d) Sustentação 
e) Adjudicação 
 
50. Analise a frase a seguir. 

O __________ é o documento pelo qual o indivíduo interessado 
solicita ao Poder Público algo que ele acredite que lhe pertença 
ou que deva usufruir, ou ainda para se defender de determinada 
prática ou situação que o lese de alguma maneira. 

Marque a opção que preenche corretamente a lacuna. 

a) Requerimento 
b) Ofício 
c) Parecer 
d) Memorando 
e) Decreto 
 
51. Para se ter o controle da tramitação de documentos na 
Prefeitura de Frecheirinha – CE, qual o setor que deve 
desenvolver essa atividade? 

a) Registro. 
b) Controller. 
c) Despacho. 
d) Protocolo. 
e) Expedição. 
 
52. Método de arquivamento é um plano preestabelecido de 
colocação dos documentos que visa proporcionar a 
facilidade de guarda e pesquisa. No trabalho secretarial, os 
métodos de uso mais comuns são: Alfabético, Geográfico, 
Numérico (simples, cronológico, decimal...) e por Assuntos. 
Analise as afirmativas. 

I. Método Alfabético – Consiste na organização do material 
tendo por base o nome de uma pessoa ou empresa, 
constante do documento ou material que será registrado 
(neste caso o nome passa a ser o elemento principal de 
classificação) e depois colocado em sequência alfabética. 

II. Método Numérico – Nesta modalidade de arquivamento, a 
consulta é indireta, pois há necessidade de se recorrer a um 
índice auxiliar alfabético que remeterá ao número sob o qual 
a informação foi arquivada. O Método Numérico pode ser 
simples, cronológico e por indexação. 

III. Método por Assuntos – Sua aplicação requer planejamento 
prévio. Também conhecido por método específico, é um dos 
mais perfeitos métodos de arquivamento, pois é o único a 
recuperar os documentos segundo o seu conteúdo. 

IV. Método Geográfico – Este método de arquivamento é do 
sistema direto, pois a consulta é feita diretamente no arquivo. 
É muito utilizado nos casos de empresas que mantêm 
correspondência com filiais e ainda para firmas que 
trabalham com reembolso postal, transporte de cargas e 
mercadorias etc. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV. 
b) I – III – IV. 
c) II – III. 
d) I – IV. 
e) III – IV. 
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53. Quando levamos em conta o tempo de existência de um 
arquivo, ele pode pertencer a um destes três estágios: 

I. ARQUIVO DE PRIMEIRA IDADE OU CORRENTE – Guarda 
a documentação mais atual e frequentemente consultada. 
Pode ser mantido em local de fácil acesso para facilitar a 
consulta. Somente os funcionários da instituição têm 
competência sobre o seu trato, classificação e utilização. O 
Arquivo Corrente é também conhecido como Arquivo de 
Movimento. Exemplo: O arquivo do setor de almoxarifado de 
uma empresa de exportação, contendo as requisições de 
material do ano em curso. 

II. ARQUIVO DE SEGUNDA IDADE OU INTERMEDIÁRIO – 
Nele se encontram os documentos que perderam o valor 
administrativo cujo uso deixou de ser frequente. É 
esporádico. Eles são conservados somente por causa de seu 
valor histórico, informativo para comprovar algo para fins de 
pesquisa em geral, permitindo que se conheça como os fatos 
evoluíram. Esse tipo de arquivo é o que denominamos 
arquivo propriamente dito. 

III. ARQUIVO DE TERCEIRA IDADE OU PERMANENTE – 
Inclui documentos que vieram do Arquivo Corrente, porque 
deixaram de ser usados com frequência. Mas eles ainda 
podem ser consultados pelos órgãos que os produziram e os 
receberam, se surgir uma situação idêntica àquela que os 
gerou. Exemplo: o arquivo dos dez últimos anos da 
documentação de pessoal de uma empresa. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I. 
c) II – III. 
d) I – II. 
e) III. 
 
54. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção 
INCORRETA. 

a) A palavra moralidade vem do latim “mos” ou “moris” e 
significa “costumes”. 

b) Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre 
esses valores. 

c) “As normas morais variam dependendo da cultura e do 
período histórico. Também podem ser questionadas e 
destituídas”. Isso significa que não agimos de forma “moral” 
se obedecermos às regras que a sociedade estabelece. 

d) A palavra “ética” vem do grego éthikos e significa modos de 
ser. 

e) Há uma relação entre as leis e os costumes, pois as leis 
permitem ou impedem que os homens cometam erros. 

 
55. Qual comando é utilizado para mostrar o espaço 
ocupado por arquivos e subdiretórios do diretório atual, nos 
sistemas Linux? 

a) Grep. 
b) TCP. 
c) Du. 
d) Df. 
e) Free. 
 
56. Analise as afirmativas a seguir. 

I. O File Transfer Protocol é um protocolo orientado à 
transferência de arquivos. A execução de aplicações web 
ocorre via HTTP. 

II. Caso o endereço que o usuário esteja acessando se inicie 
por ftp://, o navegador Internet Explorer usará o protocolo de 
transferência de arquivos ftp. 

III. Deep Web é o conjunto de conteúdos da Internet não 
acessível diretamente por sítios de busca, o que inclui, por 
exemplo, documentos hospedados em sítios que exigem 
login e senha. A origem e a proposta original da Deep Web 
são legítimas, afinal nem todo material deve ser acessado 
por qualquer usuário. O problema é que, longe da vigilância 
pública, essa enorme área secreta foi tomada pelo 
desregramento, e está repleta de atividades ilegais. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I. 
c) II – III. 
d) I – II. 
e) III. 
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Frecheirinha, 
responda as questões 57 a 60 

57. Leia as afirmativas a seguir. 

I. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante 
proposta de dois terços, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal; 

II. A proposta será votada em dois turnos, com interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal. 

III. A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da 
Câmara com o respectivo número de ordem. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – III. 
b) I. 
c) II – III. 
d) I – II. 
e) III. 
 
58. Só se procederá(ão) mediante audiência pública, 

( ) projetos de licenciamento que envolvam impacto 
ambiental. 
( ) atos que envolvam conservação ou modificação do 
patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do 
Município. 
( ) realização de obra que comprometa mais de 30% (trinta 
por cento) do orçamento municipal. 
( ) Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO. 
( ) LOA (Lei Orçamentária Anual). 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – F – F – F. 
b) F – V – V – V – V. 
c) V – F – V – V – F. 
d) V – V – F – V – V. 
e) V – V – V – V – V. 
 
59. O Município elaborará quinquenalmente o seu Plano 
Diretor, através de iniciativa do Prefeito, nos limites da 
competência municipal, de funções da vida coletiva, 
abrangendo habitação, trabalhos, circulação e recreação, e 
considerando em conjunto os aspectos físicos, econômicos, 
sociais e administrativos, nos seguintes termos: 

I. No tocante ao aspecto físico-territorial, o Plano deverá conter 
disposições sobre o sistema viário urbano e rural, o 
zoneamento urbano, o loteamento urbano ou para fins 
urbanos, a edificação e os serviços públicos locais. 

II. No que se refere ao assunto econômico, o Plano deverá 
inscrever disposição sobre o desenvolvimento e condições 
relativas à sua infraestrutura econômica e integração da 
economia municipal à regional. 

III. No que se refere ao aspecto social, deverá o Plano conter 
normas de promoção social da comunidade e criação de 
condições de bem estar da população. 

IV. No que respeita ao aspecto administrativo, o Plano deverá 
consignar normas de organização dos serviços públicos 
locais e demais instituições que possibilitem a permanente 
planificação das atividades públicas municipais e sua 
integração nos planos estadual e nacional. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV 
b) I – III – IV. 
c) II – IV. 
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d) I – II – III. 
e) I – II – IV. 
 
60. Analise as afirmativas a seguir que constituem 
patrimônio ou bens do município e marque a alternativa 
INCORRETA. 

a) Os bens de seu domínio pleno nos termos da lei. 
b) O mar territorial. 
c) O domínio útil e direto sobre os bens aforados ao Município. 
d) A divisa fiscal e seus demais créditos. 
e) Outros bens e direitos incorporados ou adquiridos a qualquer 

título. 
 
 


