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PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá para responder às questões 01, 02, 03, 
04 e 05: 
 

BORBOLETAS 
 

Quando depositamos muita confiança ou expectativas 
em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. 

As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as 
nossas expectativas, assim como não estamos aqui, para 
satisfazer as dela. 

Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando 
procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de 
que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 
sentimos bem, nunca por precisar de alguém. 

As pessoas não se precisam, elas se completam... não 
por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir 
objetivos comuns, alegrias e vida. 

Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz 
com a outra pessoa, você precisa em primeiro lugar, não precisar 
dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou 
acha que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, 
não é o homem ou a mulher de sua vida. 

Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e 
principalmente a gostar de quem gosta de você.  

O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do 
jardim para que elas venham até você.  

No final das contas, você vai achar não quem você 
estava procurando, mas quem estava procurando por você! 

Mário Quintana 

 

QUESTÃO 01 

As palavras inteiras, você e a expressão no final das contas 
destacadas no texto são classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Adjetivo, pronome, advérbio; 
B) Advérbio, pronome, locução adjetiva; 
C) Adjetivo, pronome, locução adverbial; 
D) Pronome, adjetivo, locução adverbial; 
E) Locução adjetiva, pronome, advérbio. 
 

QUESTÃO 02 

O objetivo principal do texto é: 
 
A) Incentivar as pessoas a lutarem sempre por um grande amor; 
B) Aconselhar para que as pessoas não alimentem sentimentos 

amorosos, pois estes só trazem dor; 
C) Mostrar que para ser realmente feliz no amor você tem que 

achar alguém que se sinta dependente de você; 
D) Enfatizar que para conquistar alguém, você precisa saber 

satisfazer as expectativas do outro; 
E) Alertar que para ser feliz com alguém é necessário primeiro 

ser feliz com você mesmo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Todas as palavras que recebem acento gráfico no texto são: 
 
A) Oxítonas e monossílabos tônicos; 
B) Oxítonas e paroxítonas; 
C) Proparoxítonas e oxítonas; 
D) Monossílabos  átonos e oxítonas; 
E) Paroxítonas e proparoxítonas. 
 

QUESTÃO 04 

Os verbos depositamos (1º parágrafo) e precisam (4º parágrafo) 
estão flexionadas respectivamente na: 
 
A) 1ª pessoa do plural e 2ª pessoa do plural; 
B) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
C) 2ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural; 
D) 1ª pessoa do plural e 3ª pessoa do singular; 
E) 3ª pessoa do plural e 3ª pessoa do plural. 
 

QUESTÃO 05 

Há um item em que a separação das sílabas está incorreta. 
Qual? 
 
A) ex-pec-ta-ti-vas; 
B) ob-je-ti-vos; 
C) cons-ci-en-ti-zar; 
D) de-ce-p-cio-nar; 
E) pes-so-as. 
 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Um barril foi completamente cheio com 240 litros de vinho. 
Acontece que há um vazamento de 0,5 litros de vinho por dia, por 
um pequeno orifício na parte inferior do barril, sem que ninguém 
perceba. 
 

 
 
Marque a afirmativa CORRETA relacionada à situação descrita. 
 
A) Após 360 dias, o barril terá o seu volume reduzido à quarta 

parte do volume inicial; 
B) Restarão no barril, após 10 dias de vazamento constante, 230 

litros de vinho; 
C) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 

(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n . 
0,5) litros; 

D) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que sairão do barril e número de dias (n), é V = 
240 + (n . 0,5) litros; 

E) A equação que representa a relação entre as variáveis volume 
(V) de vinho que resta no barril e número de dias (n), é V = (n 
+ 0,5) litros. 
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QUESTÃO 07 

Os lados dos quadrados abaixo são respectivamente iguais a x , 
y e z. 
Sabendo-se que a área do quadrado ( 1 ) é a quarta parte da 
área do quadrado ( 2 ) e que a área do quadrado ( 3 ) é o 
quádruplo da área do quadrado ( 2 ), podemos afirmar que: 
 

 
 
A) z = 2y = 4x; 
B) y = 4x; 
C) z = 4y; 
D) z = 16x; 
E) y = 3x. 
 

QUESTÃO 08 

Um pai é 30 anos mais velho que seu filho. Há 5 anos atrás, a 
idade do pai era o quadrado da idade do filho. A soma dos 
algarismos da idade do pai é: 
 
A) 8; 
B) 7; 
C) 6; 
D) 5; 
E) 4. 
 

ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Leia, atentamente, o anúncio a seguir, publicado na revista Veja: 
 

 

 
 
Marque a opção que não apresenta uma relação baseada na 
reportagem acima: 
 
A) A evolução das técnicas e do instrumental cirúrgico e o 

número de procedimentos cirúrgicos; 
B) A idade média dos pacientes que realizam cirurgias plásticas e 

o número de procedimentos cirúrgicos; 
C) Total de cirurgias plásticas por hora no país e a satisfação dos 

pacientes; 
D) O aprimoramento das técnicas e do instrumental cirúrgico e a 

segurança das intervenções estéticas; 
E) São mais de 80 cirurgias por horas em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x z y 
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QUESTÃO 10 

Qual é o dominó que completa a sequência? 
 

 
 
 

A)  
 
 

B)  
 
 

C)  
 
 

D)  
 
 

E)  
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Os serviços públicos, conforme sua essencialidade e finalidade 
podem ser classificadas em: 
 
A) Utilidade pública; 
B) Impróprio do Estado; 
C) Administrativos; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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QUESTÃO 17 

Identifique o tipo de serviço público que é prestado à coletividade 
em geral, sem ter um usuário determinado: 
 
A) Administrativo; 
B) Gerais; 
C) Individuais; 
D) Impróprio do Estado; 
E) Próprio do Estado. 
 

QUESTÃO 18 

Numerar a 2ª coluna pela 1ª coluna referente aos princípios do 
serviço público. 
 
I. Permanência; 
II. Generalidade; 
III. Eficiência; 
IV. Cortesia. 
 
(   ) Serviço igual para todos; 
(   ) Serviços atualizados; 
(   ) Continuidade; 
(   ) Bom tratamento para o público. 
 
A sequência correta é: 
 
A) II, IV, III, I; 
B) II, IV, I, III; 
C) II, III, I, IV; 
D) III, II, I, IV; 
E) I, II, III, IV. 
 

QUESTÃO 19 

Os serviços que compete a União estão discriminados na 
Constituição Federal. Indique os serviços  que não competem a 
União: 
 
A) Manter o serviço postal e correio  aéreo nacional; 
B) Organizar e manter os serviços  de estatística, geografia, 

geologia e cartografia de âmbito ; 
C) Os portos  marítimos, fluviais e lacustres; 
D) Os serviços de transporte rodoviário, interestadual e 

internacional de passageiros; 
E) Serviços públicos de interesse local. 
 

QUESTÃO 20 

A concessão do serviço público exige: 
 
A) Autorização legislativa; 
B) Regulamentação por decreto; 
C) Concorrência pública; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

Indique o que não compete ao Conselho Estadual de Cultura do 
Ceará: 
 

A) Funcionar como última instância recursal administrativa  nas 
decisões que envolvam projetos submetidos aos incentivos 
estaduais à cultura; 

B) Questões de natureza natural que lhe sejam submetidos pelo 
secretário de cultura; 

C) Reconhecer instituições culturais para efeitos de percepção; 
D) Propor aos órgãos e entidades de cultura a remoção de 

atividades nos planos de trabalho e redirecionamento de 
política; 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 22 

São atribuições do Conselho de Preservação do Patrimônio 
Cultural (COEPA): 
 

I. Deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis de 
valor reconhecido pelo Estado do Ceará; 

II. Pleitear danos de bens tombados; 
III. Em caso de excepcional necessidade deliberar sobre as 

propostas de revisão do processo de tombamento.  
 

Indique a afirmativa correta: 
 

A) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
B) As afirmativas I e III estão corretas; 
C) As afirmativas III e II estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 23 

São características hipertextuais: 
 

A) Simultaneidade de produção e circulação; 
B) Multilinearidade e fragmentação; 
C) Interatividade; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 24 

Numerar a 2ª coluna pela 1ª coluna, referente a teclas especiais. 
 

I. NUM LOCK; 
II. BACHSPACE; 
III. SHIFT; 
IV. ALT. 
  

(   ) Corrige erros de digitação na linha de comando; 
(   ) Executa funções que depende do software utilizado; 
(   ) Pressionando esta tecla serão ativados os caracteres 

numéricos à direita do teclado; 
(   ) Para digitar os caracteres que estão na parte superior do 

teclado. 
 

A sequência é: 
 

A) I, II, III, IV; 
B) IV, III, II, I; 
C) I, IV, II, III; 
D) III, I, II, IV; 
E) II, IV, I, III. 



0315 – SUPERVISOR DE PROGRAMAS CULTURAIS 

Página 5 de 7 

QUESTÃO 25 

A barra de ferramenta possui vários ícones que são utilizados 
para as mais diversas funções. Indique a afirmativa referente a 
função do ícone SPAM: 
 
A) Define marcador para mensagem (s) selecionada (s); 
B) Marca mensagem(s)  selecionada(s) com fins publicitários; 
C) Encaminha a mensagem mais recente da conversação para 

um ou vários endereços de e-mail; 
D) Responde a mensagem selecionada para que a enviou; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26 

O Windows trabalha basicamente com ícones. O ícone é uma 
pequena figura que pode representar: 
 
A) Um documento; 
B) Um pequeno grupo; 
C) Uma operação; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 27 

São componentes de janela do gerenciador de programas: 
 
A) Barra de título; 
B) Ponteiro do mouse; 
C) Ícones; 
D) Painel de controle; 
E) Impressora.  
 

QUESTÃO 28 

São os programas que fazem o computador andar, o que traz à 
vida, o que transforma de um monte de peças em uma poderosa 
ferramenta de trabalho. O conjunto de programas chama-se de: 
 
A) Ícones; 
B) Hardware; 
C) Software; 
D) Planilha a eletrônica; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 29 

O software básico é dividido em três tipos de programas: Os 
sistemas operacionais, os programas utilitários e os programas 
de desenvolvimento. Indique a opção que está relacionada aos 
programas de desenvolvimento: 
 
A) Multiprogramação; 
B) Multiprocessamento; 
C) Compilador; 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

O autor Chavenato, conceitua planejamento estratégico como: 
 
A) Um processo de imperícias organizacionais; 
B) Um processo de estratégias organizacionais no qual se busca 

a remoção da organização; 
C) Um processo cessante de fortuidade; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 31 

O processo de planejamento estratégico é constituído pelos 
seguintes elementos: 
 
A) Declaração de missão; 
B) Diagnóstico interno e externo; 
C) Definição de objetivos e análise de grupos de influência; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 32 

Identifique o componente do planejamento estratégico que ajuda 
a concentrar esforços das pessoas para uma direção, embasa a 
formulação das políticas e a definição dos objetivos 
organizacionais: 
 
A) Diagnóstico interno; 
B) Diagnóstico externo; 
C) Missão; 
D) Análise dos grupos de influência; 
E) Fatores críticos de sucesso. 
 

QUESTÃO 33 

Numerar a 2ª coluna pela 1ª coluna conforme Constituição de 
1988. 
 
I. Cargo Público; 
II. Emprego Público; 
III. Função Pública. 
 
(   ) Conjunto de encargos de trabalho preenchidos por agentes 

contratados para desempenhá-los sob o regime da 
Legislação Trabalhista; 

(   ) Conjunto de atribuições, expressando unidades de 
competências cometidas a um agente, criado por lei, com 
denominação própria e número certo, retribuído por pessoa 
jurídica de direito público, submetendo-se o seu titular do 
regime estatutário ou institucional.  

(   ) Encargo de natureza pública exercidos por particulares, sem 
que os mesmos percam essa qualidade.  

 
A sequência é: 
 
A) I, II, III; 
B) II, I, III; 
C) III, I, II; 
D) II, III, I; 
E) III, II, I. 
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QUESTÃO 34 

O pesquisador Albert Mehranbian diz que o impacto e a 
sinceridade percebida em qualquer comunicação originam-se 
principalmente da linguagem: 
 
A) Visual; 
B) Corporal; 
C) Auditivo; 
D) Palavras; 
E) Tom de voz. 
 

QUESTÃO 35 

A primeira impressão que um grupo terá de você será através da: 
 
A) Aparência;  
B) Contato visual; 
C) Gestos; 
D) Voz; 
E) Postura. 
 

QUESTÃO 36 

Daniel Goleman mapeia a inteligência emocional em cinco áreas 
de habilidades: 
 
1. Auto-conhecimento; 
2. Controle emocional; 
3. Auto-motivação; 
4. Reconhecimento de emoções em outras pessoas; 
5. Habilidades em relacionamentos interpessoal. 
 
Identifique a afirmativa que se refere ao autoconhecimento: 
 
A) Dirigir emoções a serviço de um objetivo; 
B) Habilidade de lidar com seus próprios sentimentos; 
C) Reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre; 
D) Habilidade em entender outras pessoas; 
E) Manter-se caminhando sempre em busca. 
 

QUESTÃO 37 

Assinale a opção que corresponde à habilidade intrapessoal: 
 
A) Controle emocional; 
B) Reconhecimento de emoções em outras pessoas; 
C) Habilidade em relacionamento inter-pessoal; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 38 

São consideradas habilidade interpessoal: 
 
A) Reconhecimento de emoções em outras pessoas; 
B) Autoconhecimento; 
C) Controle emocional; 
D) Auto-motivação; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

Organização de grupos é uma habilidade essencial da:  
 
A) Negociação de soluções; 
B) Liderança; 
C) Sensibilidade social; 
D) Empatia; 
E) Todas as opções estão incorretas. 
 

QUESTÃO 40 

Segundo Daniel Goleman, Inteligência interpessoal é:      
 
I. A capacidade de compreender as pessoas; 
II. É uma aptidão correlata, voltada para dentro; 
III. É uma capacidade de formar um modelo preciso, verídico, de 

si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida. 
 
Assinale a afirmativa correta: 
 
A) Apenas a afirmativa I está correta; 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
D) As afirmativas I, II, III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 41 

No processo de comunicação temos o emissor que também pode 
ser chamado de:  
 
A) Receptor; 
B) Fonte ou origem; 
C) Decodificador; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 42 

São recursos da internet: 
 
A) WWW; 
B) Listas de distribuição; 
C) Acesso remoto; 
D) Transferência de arquivo; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 43 

Indique a opção que se refere a um programa de planilha 
eletrônica, escrito e produzido pela Microsoft para computadores 
que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows. 
 
A) Word; 
B) Excel; 
C) Powerpoint; 
D) Internet; 
E) Intranet. 
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QUESTÃO 44 

Assinale a opção que não contempla os principais objetivos da 
informática: 
 
A) Organização; 
B) Rapidez; 
C) Segurança; 
D) Inorganização; 
E) Precisão. 
 

QUESTÃO 45 

São atributos do ato administrativo: 
 
I. Imperatividade; 
II. Presunção de legitimidade ou inexatidão; 
III. Exibilidade ou coercibilidade. 
 
Assinale a afirmativa correta: 
 
A) Apenas a afirmativa III está correta 
B) Apenas a afirmativa II esta incorreta 
C) Apenas a afirmativa I esta incorreta 
D) Todas as afirmativas estão incorretas 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 46 

Numerar a 2ª coluna pela 1ª as espécies de atos administrativos: 
 
I. Atos normativos; 
II. Atos ordinários; 
III. Atos enunciativos; 
IV. Atos punitivos. 
 
(   ) São aqueles que visam disciplinar o funcionamento da 

administração. 
(   ) São aqueles que contêm um comando geral do poder 

executivo, visando a correta aplicação da lei. 
(   ) São aqueles que contém uma sanção imposta pela 

administração. 
(   ) São aqueles que contêm a certificação de um fato de 

emissão de opinião da administração sobre determinado 
assunto sem se vincular ao seu proferido.  

 
A sequência correta é: 
 
A) II, I, IV, III; 
B) I, II, III, IV; 
C) IV, I, II, III; 
D) III, IV, I, II; 
E) III, II, I, IV. 
 

QUESTÃO 47 

São formas de atos administrativos: 
 
A) Portaria; 
B) Decreto; 
C) Alvará; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 

QUESTÃO 48 

Assinale a opção que formaliza o despacho como um ato 
administrativo: 
 
A) É a forma pela qual são expedidas comunições administrativas 

entre autoridades ou entre autoridades e particulares; 
B) É a forma pela qual são formadas decisões por autoridades 

em  requerimentos, papéis, expedientes e outros; 
C) É a forma pela qual são expedidas as licenças e autorizações; 
D) É a forma  pela qual autoridade de nível inferior ao chefe do 

executivo fixa normas gerais para disciplinar conduta de seus 
subordinados; 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 49 

Os atos administrativos estão classificados quanto ao conteúdo 
em admissão, licença, homologação, aprovação e concessão.  
Identifique a afirmativa concernente à homologação. 
 
A) É um ato administrativo unilateral vinculado, pelo qual a 

administração manifesta a sua concordância com a legalidade 
do ato jurídico já praticado; 

B) É um ato administrativo  vinculado, pelo qual a administração 
faculta à alguém o exercício de uma atividade material; 

C) É um ato que administrativo unilateral vinculado, pelo qual a 
administração faculta à alguém o ingresso em um 
estabelecimento governamental para o recebimento de um 
serviço público; 

D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 50 

São atos administrativos irrevogáveis: 
 
A) Atos administrativos já extinto; 
B) Atos administrativos vinculados; 
C) Atos administrativos que geraram direitos adquiridos; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 




