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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. 

 



0317 – SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Página 2 de 7 

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. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Segundo Hey Lopes Meirelles, serviço público é todo aquele 
prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas 
e controle estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade ou simples convivência do Estado. 
São classificados em:  
 
I. Individuais, 
II. Gerais; 
III. Industriais; 
IV. Utilidade Pública. 
 
Assinale a afirmativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa IV está correta; 
C) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas; 
 

QUESTÃO 17 

Assinale a afirmativa que se refere ao tipo de serviço público que 
são relacionados intimamente com as atribuições do Poder 
Público e são exercidos pelas entidades públicas. 
 
A) Administrativos; 
B) Próprios do Estado; 
C) Impróprios do Estado; 
D) Gerais; 
E) Utilidade Pública. 
 

QUESTÃO 18 

São princípios do Serviço Público: 
 
A) Alteração do serviço público; 
B) Serviços individualizados para todos; 
C) Modicidade/ tarefas módicas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 19 

A regulação e controle do serviço público cabem sempre ao 
Poder Público o qual tem a possibilidade de modificação 
unilateral das cláusulas no que se refere a: 
 
A) Autorização – censura – veto; 
B) Permissão – autorização – veto; 
C) Concessão – Permissão – autorização; 
D) Refutação – veto – censura; 
E) Refutação – veto – autorização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

A constituição Federal faz a partição das competências dos 
serviços públicos. Assinale o item que se refere à competência 
municipal. 
 
A) Organizar, manter, e executar a inspeção do trabalho; 
B) Organizar e prestar diretamente ou sob regime de permissão 

ou concessão, os serviços de interesse local, incluindo o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

C) Executar os serviços da polícia marítima; 
D) Executar os serviços aéreo; 
E) Executar os serviços de fronteiras. 
 

QUESTÃO 21 

Delegação é o ato público que transfere a particulares a 
execução de serviços públicos mediante regulamentação e 
controle pelo Poder Público. A delegação pode ser feita por: 
 
A) Concessão; 
B) Permissão; 
C) Autorização; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 22 

Os recursos do FUNDEB são destinados 60% ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério, tais como: 
 
A) Gestão Educacional; 
B) Professores inativos da Educação Básica; 
C) Professores que atuam na administração; 
D) Professor do ensino médio; 
E) Professor do ensino superior. 
 

QUESTÃO 23 

Indique a afirmativa que não integra a remuneração do FUNDEB. 
 
A) Assistência social; 
B) Auxílio transporte; 
C) Auxilio alimentação; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 24 

O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos fundos serão exercidos por 
conselhos instituídos especificamente para esse fim. No âmbito 
municipal o conselho terá no mínimo: 
 
A) 09 membros; 
B) 14 membros; 
C) 12 membros; 
D) 15 membros; 
E) 10 membros. 
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QUESTÃO 25 

São impedidos de integrar os conselhos, exceto: 
 
A) Representantes dos professores da Educação Básica; 
B) Vice-governador; 
C) Vice-prefeito; 
D) Secretário estadual; 
E) Conjugue. 
 

QUESTÃO 26 

Indique a afirmativa correta referente ao tempo de mandato dos 
membros dos conselhos de acompanhamento e controle: 
 
A) No mínimo 7 anos; 
B) No mínimo 4 anos; 
C) Durante 1 ano; 
D) Até 6 anos; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas.  
 

QUESTÃO 27 

Assinale a opção que condiz com a vigência do FUNDEB; 
 
A) 14 anos; 
B) 15 anos; 
C) 10 anos; 
D) 05 anos; 
E) 03 anos. 
 

QUESTÃO 28 

A memória é um recurso do Windows. O sistema pode ter três 
tipos de memória: Convencional, estendida e expandida. 
Memória estendida significa:  
 
A) A maneira de se adicionar mais memória ao sistema; 
B) Está presente em todos os computadores podendo acomodar 

um total de 640Kb; 
C) Um aplicativo não utilizado no Windows; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 29 

Em informática dá-se o nome de periférico a dispositivos 
utilizados para introduzir dados no computador. São periféricos 
de entrada: 
 
A) Impressora; 
B) Vídeo; 
C) PLOTER; 
D) Fita magnética; 
E) Mouse. 
 

QUESTÃO 30 

Indique a afirmativa que é considerada o cérebro do computador: 
 
A) Memória; 
B) Disco Rígido; 
C) CPU; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 

QUESTÃO 31 

São programas aplicativos: 
 
A) Os processadores de testas; 
B) Os gerenciadores; 
C) As planilhas eletrônicas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 32 

Indique a afirmativa incorreta quanto ao que se pode fazer 
através do correio eletrônico: 
 
A) Demover arquivos; 
B) Fazer pesquisas; 
C) Imprimir mensagem; 
D) Ler mensagem; 
E) Solicitar arquivos. 
 

QUESTÃO 33 

Assinale a opção que indica um dos serviços da internet que 
também é chamado por WWW: 
 
A) Chart; 
B) FTP ; 
C) WEB; 
D) E-mail; 
E) NEWSGROUP. 
 

QUESTÃO 34 

São chamados área de transferência: 
 
A) Recortar; 
B) Colar; 
C) Copiar; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 35 

No Windows quando falamos de otimização, normalmente nos 
referimos aos recursos: 
 
I. Fleuma; 
II. Memória; 
III. Espaço ocupado no disco. 
 
A afirmativa correta é:  
 
A) Apenas a afirmativa l está correta; 
B) Apenas as afirmativas l e lll estão corretas; 
C) Apenas a afirmativa ll está correta; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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QUESTÃO 36 

Relacione a 2ª coluna pela 1ª referente aos componentes do 
processo da comunicação.  
 
1. Emissor; 
2. Mensagem; 
3. Receptor. 
 
(   ) Canal; 
(   ) Decodificado; 
(   ) Codificado. 
 
A sequência correta é: 
 
A) 1, 2, 3; 
B) 2, 1, 3; 
C) 3, 1, 2; 
D) 2, 3, 1; 
E) 3, 2, 1. 
 

QUESTÃO 37 

É competência da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará: 
 
A) Exercer outras atribuições facultativas ao cumprimento de 

suas finalidades nos termos da regulamentação; 
B) Cooperar no perecimento e variação do Patrimônio Cultural, 

arqueológico paisagístico e documental, material e imaterial do 
Estado; 

C) Analisar e Julgar projetos; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 38 

Assinale com V as verdadeiras e F as falsas sobre Competência 
do Conselho Estadual da Cultura: 
  
(   ) Certificar, mediante provocação a importância de projetos e 

atividades culturais originários do Ceará; 
(   ) Opinar sobre o desempenho dos órgãos de cultura do Estado 

do Ceará; 
(   ) Reconhecer instituições culturais para efeito de percepção de 

subvenções. 
 
A sequência é: 
 
A) V, F, V; 
B) F, F, V; 
C) V, V, V; 
D) V, V, F; 
E) F, V, F. 
 

QUESTÃO 39 

Identifique a principal característica de uma equipe:  
 
A) Comprazimento; 
B) Aprazimento; 
C) Cooperação; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Identifique a opção que se refere a competência interpessoal: 
 
A) Habilidade de resolver os problemas de tal modo que haja 

regressões; 
B) Lidar com outras pessoas de forma incompatível à 

necessidade de cada uma delas; 
C) É a percepção descurada da situação interpessoal; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 41 

Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª tendo como referencia 
os elementos básicos da inteligência emocional. 
 
I. Autoconhecimento; 
II. Habilidade em relacionamento interpessoal; 
III. Automotivação. 
 
(   ) Aptidão social; 
(   ) Persistir diante de fracassos e dificuldades; 
(   ) Conhecer pontos positivos e negativos. 
 
A sequência correta é: 
 
A) II, III, I; 
B) III, II, I; 
C) III, I, II; 
D) II, I, III; 
E) I, II, III. 
 

QUESTÃO 42 

O conceito de inteligência intrapessoal significa:  
 
A) A habilidade de lidar eficazmente com outras pessoas de 

forma adequada; 
B) A habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais; 
C) A habilidade de lidar com o seu próprio comportamento; 
D) Todas as opções estão corretas; 
E) Todas as opções estão incorretas. 
 

QUESTÃO 43 

Uma equipe de trabalho gera uma sinergia positiva por meio de 
esforço coordenado. Há vários tipos de equipe. Identifique o tipo 
de equipe de trabalho autogerenciadas:  
 
A) São equipes autônomas, que podem não apenas solucionar 

os problemas mas também implementar as soluções e 
assumir total responsabilidade pelos resultados; 

B) São equipes formadas por funcionários do mesmo nível 
hierárquico, mas de diferentes setores da empresa, que 
juntam para cumprir uma tarefa; 

C) São equipes que usam a tecnologia da informática para reunir 
seus membros, fisicamente dispersos e permitir que eles 
atinjam um objetivo comum; 

D) Representam uma forma eficaz de permitir que pessoas de 
diferentes áreas de uma empresa possam trocar informações 
e também coordenar projetos complexos; 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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QUESTÃO 44 

São características do relacionamento interpessoal: 
 
A) Eficácia para trabalhar em equipe; 
B) Influência; 
C) Gestão de conflitos; 
D) Catalisador das mudanças; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 45 

Comunicação é:  
 
A) Tornar algo particular; 
B) Fazer-se desperceber; 
C) Impedir reações; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 46 

São estilos de Comunicação: 
 
A) Intuitiva; 
B) Analítica; 
C) Sensitivo; 
D) Produtor; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 47 

Indique a afirmativa que se refere a barreiras da comunicação por 
parte do receptor: 
 
A) Falta de clareza da mensagem; 
B) Pré-julgamento; 
C) Bloqueio emocional; 
D) Expressão deficiente; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 48 

São pilares das Relações Interpessoais: 
 
A) Empatia; 
B) Dialogo e Comunicação; 
C) Alteridade; 
D) Assertividade; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 49 

A inteligência interpessoal desdobrou-se em aptidões distintas. 
Indique a afirmativa que contempla essas aptidões: 
 
A) Liderança; 
B) Resolver conflitos; 
C) Capacidade manter relações e conservar amigos; 
D) Todas as afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

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




