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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA 
PROCESSO SELETIVO  PÚBLICO 

 
CARGO:  AGENTE DE CIDADANIA

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 
A SUBSISTÊNCIA INDÍGENA 
 

Os índios brasileiros proveem 
sua subsistência, usando os 
recursos naturais de seu meio 
ambiente. 

A grande maioria das tribos 
indígenas pratica a agricultura. Seu 
processo agrícola, chamado 
coivara, consiste num sistema de 
queimadas e de fertilização da terra 
com as cinzas. A caça e a pesca 
não despertam o mesmo interesse 
em todos os grupos tribais. Certas 
tribos possuem alimentação, 
predominantemente carnívora, e 
são hábeis caçadoras. Algumas 
outras apresentam grande número 
de preceitos religiosos que proíbem 
comer a carne de certos mamíferos, 
tendo, por isso, a base de sua 
alimentação, na pesca. A coleta de 
raízes, frutos silvestres e mel é 
praticada, em grau maior ou menor, 
por todas as tribos. Para aqueles 
que desconhecem a agricultura, 
constitui-se na principal fonte de 
alimento vegetal. 
  
1. A palavra subsistência, presente 
no título do texto, significa: 
a) meio de sobreviver; 
b) método de alimentação; 
c) processo de cultivo; 
d) sistema de caça. 
 
2. A expressão ”meio ambiente” 
significa: 
a) um ambiente médio; 
b) a metade de um ambiente; 
c) um local pobre; 
d) o espaço onde se vive; 
 

 
 
 
 
 
3. Entre os recursos naturais 
usados pelos índios NÃO se 
encontra: 
a) a caça; 
b) a pesca; 
c)  frutos silvestres; 
d) a coivara. 
 
4. Ao dizer que a “a grande maioria 
das tribos pratica a agricultura”, o 
autor do texto quer informar ao leitor 
que: 
a) todas as tribos indígenas 
praticam a agricultura, como meio 
de subsistência; 
b) a agricultura é praticada de forma 
rudimentar pelas tribos indígenas 
brasileiras; 
c) nem todos os índios praticam a 
agricultura. 
d) os recursos naturais do meio 
ambiente são utilizados pelos 
indígenas. 
   
5. “A caça e a pesca não despertam 
o mesmo interesse em todos os 
grupos tribais.”; isto significa que: 
a) a caça e a pesca despertam 
menos interesse que a agricultura; 
b) os grupos tribais não possuem 
interesse idêntico pela caça e pela 
pesca; 
c) algumas tribos possuem mais 
interesse pela pesca que pela caça. 
d) algumas tribos possuem mais 
interesse pela caça que pela pesca. 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




2 

 

6. Complete as lacunas com “X” ou  
“S”. 

E__tender, e___tensão, e__tenso,   
mi__to, ju__tapor. 
a) s, s, s, x, x; 
b) s, s, s, x, s; 
c) s, x, x, s, s; 
d) s, x, x, x, x. 
 
7. Assinale a alternativa que 
corresponde ao período de 
pontuação correta . 

a) cada qual tem o ar que Deus lhe 
deu; 

b) cada qual, tem o ar que Deus, lhe 
deu; 

c) cada qual, tem o ar, que Deus lhe 
deu; 

d) cada qual tem o ar, que Deus lhe 
deu. 

8. Assinale o item que indica as 
palavras que completa as lacunas: 
Se você ------ o gato, meu filho, ------
mais cauteloso; 
a) rever- se; 
b) rever- seja; 
c) revir- sê; 
d) revir- seja. 
 
9. Empregue mal  ou mau ; 
I- Ele não é um sujeito tão ------ 
assim; 
II- Acontece, porém, que ela se 
acostumou -------- ; 
III- Ele é um -------- elemento; 
IV- Ela vai se dar -------- ; 
V- O aluno foi  -------- nos exames. 
A alternativa que preenche, 
adequadamente, as lacunas são: 
a) mau, mau, mal, mal, mau; 
b) mal, mau, mau, mal, mal; 
c) mal, mal, mau, mal, mal; 
d) mau, mal, mau, mal, mal. 
 
 
 
 
 
 

10. O novo..........da população 
cometeu...............equivoco ao 
desconsiderar significativo 
percentual de .........................que 
entraram no pais nos últimos anos: 
a) censo-flagrante- imigrantes; 
b) censo- flagrantes- emigrantes; 
c) senso- fragrante – emigrantes; 
d) senso – fragrante- imigrantes. 
 
11. Pre___ão / in__êndio / 
e__emplo. Para completar, 
corretament e as palavras acima, 
devemos usar: 
a) ç-ç-z; 
b) ss-c-x; 
c) ss-c-z; 
d) s-c-s. 
 
12. O adjetivo abaixo que expressa 
uma opinião é: 
a) “tradicionais cachorros e gatos”; 
b) “guardar a nota fiscal”; 
c) “cinco criadores nacionais”; 
d) “é uma ótima companhia”; 
 
13. Assinale a alternativa que 
completa, corretamente e, 
respectivamente, as lacunas do 
período abaixo. 
“Eles _______ o que aconteceu 
com as mercadorias que estavam 
aqui”. 
a) querem saber;  
b) querem saberem; 
c) quer saber; 
d) quis saber. 
 

14. Assinale a alternativa em que há 
erro, na separação de sílabas. 
a) en-trar / es-con-der / bis-a-vô/ 
bis-ne-to; 
b) i-da-de/ co-o-pe-rar/ es-tô-ma-go/ 
ré-gua; 
c) dês-cen-der/car-ra-da/ pos-so/a-
tra-vés; 
d) dês-to-ar/ cor-rer / ra-pé/on-tem. 
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15. Assinale o item que preenche, 
convenientemente, as lacunas na 
sentença: 
Não ___ conheço o suficiente para 
entender seus motivos, mas aviso 
__de que não ___ perdôo a traição. 
a) lhe, lhe, lhe; 
b) o, o, o; 
c) o, lhe, o; 
d) o, o, lhe. 
 
HISTÓRIA DO CEARA 
 
16.  Em relação aos modos de 
aquisição dos escravos negros, 
pelos traficantes europeus, 
considere as seguintes afirmativas: 
I. No inicio, os traficantes 
portugueses promoviam uma 
espécie de caçada: chegavam às 
terras africanas, entravam nas 
aldeias, perseguiam e prendiam 
seus habitantes. 
II. Com a valorização dos escravos, 
os traficantes passaram a ser 
intermediários: ao invés de caçar, 
diretamente os negros, passaram a 
negociá-los, diretamente, com os 
chefes das tribos africanas, que, no 
entanto, só trocavam as mulheres 
por tecidos, jóias e armas. 
III.Outro modo, utilizado pelos 
mercadores para comprar escravos 
na África, era provocar guerras 
entre as tribos. Finda a guerra, os 
comerciantes procuravam o chefe 
da tribo vencedora para comprar-lhe 
os prisioneiros.  
a) Apenas I e II são corretas 
b) Apenas II e III são erradas  
c) Apenas I e III são corretas 
d) Apenas I e II são erradas 

 
17. As três vilas mais importantes 
do Ceará, no Período da Pecuária 
(1720 – 1790) eram: 
a) Sobral, Icó e Fortaleza 
b) Aracati, Sobral e Icó 
c) Aquiraz, Fortaleza e Icó 
d) Icó, Aracati e Fortaleza 

18. “Com o algodão, rompe-se o 
exclusivismo pastoril no Ceará. A 
base da economia passa a ser 
assentada BA agricultura, com a 
pequena disponibilidade de capital 
atraído para o financiamento da 
referida lavoura de exportação”. 
(GIRÃO, Valdelice Carneiro. As 
Charquecadas Apud SOUZ. A, 
Simone e et ali. – História do 
Ceará). Fortaleza: UFC/ Fundação 
Democrito Rocha/Stylus 
Comunicaçoes, 1989, p. 75) 
O texto se refere à economia 
cearense no período: 
a) Regencial 
b) Republicano 
c) Do Estado novo 
d) Colonial 

 
19. Com o advento do algodão: 
a) O Ceará se separou da Capitania 

de Pernambuco. 
b) Fortaleza foi invadida pelos 

ingleses 
c) Nossa Capital uniu-se à capitania 

do Maranhão. 
d) As charqueadas foram 

transferidas para Fortaleza. 
 
20. Durante o Regime Militar 
(1964/85) os coronéis se revezaram 
no comando do governo cearense. 
Revezamento que foi interrompido 
com as mudanças sócio-politicas 
ocorridas ao longo dos anos de 
1980. No Ceará essas mudanças 
foram encabeçadas pelos 
empresários participantes da 
Federação das Indústrias do Ceará 
(FIEC). Qual empresário, ligado a 
esse grupo foi  eleito governador em 
1986? 
a) Cesar Cals 
b) Lucio Alcantara 
c) Tasso Jereissati 
d) Gonzaga Mota 
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21. Leia o texto a seguir. 
“ Nasceu em Fortaleza no ano de 
1864. Em 1895, realizou o primeiro 
concerto brasileiro com operas em 
português e inseriu instrumentos e 
ritmos populares na elitista música 
erudita. É dele autoria do hino do 
Ceará’. ( Airton de Farias. História 
da Sociedade Cearense. Fortaleza: 
Edições Livro Técnico, 2004, p.418). 
o texto acima se refere a: 
a) Alberto Nepomuceno 
b) Chiquinha Gonzaga 
c) Artur Villa-Lobos 
d) Carlos Gomes 

 
22. A indústria têxtil inglesa 
demandou, no século XIX, 
quantidades crescentes de algodão. 
Provedores tradicionais dessa 
matéria-prima, como a Índia e o 
Egito, foram substituídos pelos 
Estados Unidos; mas, na década de 
1860, os conflitos entre o norte e o 
sul desse país, interromperam o 
fornecimento. Nessa década, o 
algodão se converteu no principal 
produto das exportações. 
Em relação ao cultivo do algodão no 
Ceará, em 1860, é correto  afirmar 
que: 
a) Realizou-se com a utilização, de 
forma generalizada, da mão de obra 
escrava.  
b) Foram trazidos trabalhadores das 
áreas de seringais decadentes, 
criando-se o SEMTA – Serviço 
Especial de Mobilização de 
Trabalhadores do Amazonas. 
c) Foi realizado com parceiros, 
escravos e trabalhadores livres. 
d) Realizou-se a abolição prematura 
da escravidão, e se ofereceram 
salários atraentes para os ex-
escravos. 
 
 
 
 

23. A alcunha “Terra da Luz” foi 
atribuída ao Ceará por ter sido a 
primeira Província a libertar, 
oficialmente, seus escravos, ainda 
em 1884. Sobre a abolição precoce 
do Ceará, podemos afirmar, 
também corretamente, que: 
a) Foi, unicamente, decorrente da 
força do movimento abolicionista 
local, enfrentando proprietários de 
escravos e governo. 
b) O aumento do tráfico 
interprovincial em direção ao sul do 
País, a seca de 1877 – 1880 e o 
movimento abolicionista que 
favorecia as fugas fizeram com que, 
em 1884, muitos poucos escravos, 
ainda existissem no Ceará. 
c) Com a abolição a economia 
cearense se viu, inteiramente 
desestruturada, já que dependia, 
totalmente, da mão-de-obra 
escrava. 
d) Foi com decisiva participação do 
jangadeiro Dragão do Mar que a 
abolição do Ceará se tornou 
possível, libertando milhares de 
negros através da compra de suas 
cartas de alforrias.  
 
24. Para evitar novos atentados aos 
direitos humanos, especialmente, 
nas dependências policiais, em 
1933, o governo do Estado do 
Ceará instalou: 
a) A delegacia da mulher 
b) O Conselho Estadual de 

Segurança 
c) A comissão de Direitos Humanos  
d) O Departamento de Ordem 

Política e Social.  
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25. Em relação à expansão da 
pecuária e ao povoamento do 
território cearense, é coerente 
afirmar que: 
a) A ocupação dos sertões ocorreu 
devido à forte migração de colonos 
do sul, conduzidos pelos 
bandeirantes, na intenção de 
encontrar as famosas pedras 
preciosas. 
b) A fazenda de criar gado era a 
unidade econômico-social dos 
sertões, dominada pelo poderoso 
fazendeiro, que tinha sua autoridade 
muito respaldada pela força do 
patriarcalismo. 
c) As sesmarias, vendidas pelo 
governo português só a burgueses, 
deram origem aos latifúndios 
cearenses e, nestas, a atividade 
econômica de maior produção era o 
cacau.  
d) As charqueadas fracassaram 
devido à concorrência interna com a 
produção açucareira da região do 
Cariri, que atraia a mão de obra das 
oficinas. 
  
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 
 
26. A Lei Maria da Penha, nos 
casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, proíbe a 
aplicação da pena (art. 17) de: 
a) Afastamento do lar, domicilio ou 
local de convivência. 
b) Prisão preventiva, decretada 
por Juiz de Oficio, a requerimento 
do Ministério Público. 
c) Cesta básica e a substituição de 
pena que implique pagamento 
isolado de multa. 
d) Contato com a ofendida, seus 
familiares e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação. 
 
 
 
 
 

27. Com relação à Lei Maria da 
Penha, no caso de lesão corporal 
de natureza grave, resultante de 
violência doméstica, a pena deve 
ser aumentada de: 
a) Até a metade 
b) Um terço 
c) Ate um terço 
d) Dois terços 

 
28. A Lei Maria da Penha que cria 
mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
prevê que: 
a) Será considerado autor, apenas 
aquele que coabite com a vitima.  
b) Será considerado autor, não 
apenas aquele que coabite com a 
vítima, mas que tenha relação 
doméstica e familiar. 
c) Será considerado autor, apenas 
aquele que tenha com a vitima um 
grau de parentesco. 
d) Nenhuma das opções anteriores. 
 
29. A Lei Maria da Penha que cria 
mecanismos para coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher, sendo que no Titulo II, 
Capitulo II, art. 7º (que trata das 
formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher), a violência 
que inclui, entre outros fatores, 
qualquer conduta que cause à 
mulher dano emocional e 
diminuição de autoestima ou que 
lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento, é entendida como 
uma violência: 
a) Psicológica 
b) Global  
c) Física 
d) Moral 
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30. Os casos de suspeita em 
confirmação de maus-tratos contra 
idosos, são, obrigatoriamente, 
comunicados pelos profissionais de 
saúde a quaisquer dos seguintes 
órgãos, exceto : 
a) Ministério Público 
b) Conselho Municipal do Idoso 
c) Entidades de Atendimento 
d) Autoridade Policial 

 
31. O Estatuto do Idoso e suas 
alterações posteriores, assegura 
direitos que, de uma forma geral, 
beneficiam pessoas a partir de 60 
anos de idade. Assinale a exceção  
a essa regra geral, o direito: 
a) Ao transporte gratuito 
b) À tramitação processual 

prioritária 
c) Os descontos de pelo menos 

50% nos ingressos para eventos 
artísticos, culturais, esportivos e 
de lazer. 

d) Nenhuma das alternativas acima 
 

32. As entidades governamentais de 
atendimento ao idoso podem sofrer 
as seguintes penalidades, exceto: 
a) Afastamento provisório de 
seus dirigentes 
b) Advertência 
c) Multa 
d) Afastamento definitivo de seus 
dirigentes. 

 
33. Analise o texto abaixo, conforme 
descrito no art. 4º do Estatuto do 
Idoso e assinale a alternativa que 
completa, corretamente , as 
lacunas do texto: 
“Aos idosos, a partir de _______ 
anos, que não possuam meios para 
prever sua subsistência, nem tê-la 
provida por sua família é 
assegurado o beneficio ________ 
de ________ salário mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS)”. 
 

a) 60, mensal, meio 
b) 60, mensal , um 
c) 65, mensal, meio 
d) 65, mensal, um 

 
34. As entidades de atendimento 
são responsáveis pela manutenção 
das próprias unidades, assim como, 
pelo planejamento e execução de 
programas de proteção e sócio-
educativos destinados a crianças e 
adolescentes, em regime de: 
a) Orientação e apoio sócio-familiar 
b) Colocação familiar e abrigo 
c) Liberdade assistida, 
semiliberdade e internação 
d) Todas as alternativas estão 

corretas. 
 

35. Marque a alternativa incorreta : 
a) Nenhum adolescente será 
privado de sua liberdade senão em  
flagrante de ato infracional ou por 
ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente. 
b) O adolescente não tem direito à 
identificação dos responsáveis pela 
sua apreensão, devendo ser 
informado, apenas, acerca de seus 
direitos. 
c) A apreensão de qualquer 
adolescente e o local onde se 
encontra recolhido, serão, 
incontinenti, comunicados à 
autoridade judiciária competente e à 
família do apreendido ou à pessoa 
por ele indicada. 
d) Examinar-se-á, desde logo e sob 
pena de responsabilidade, a 
possibilidade de liberação imediata 
do adolescente, quando apreendido. 
 
36.  Nos casos expressos em lei, 
aplica-se, excepcionalmente, o ECA 
às pessoas entre: 
a) 14 a 18 anos de idade 
b) 12 a 21 anos de idade 
c) 16 a 18 anos de idade 
d) 18 e 21 anos de idade 
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37. Verificada a hipótese de maus 
tratos impostos pelos pais ou 
responsável, a autoridade judiciária 
poderá determinar: 
a) Mudança da família para um 
abrigo do Estado. 
b) O afastamento do agressor da 
moradia comum. 
c) A inserção de um assistente 
social no seio familiar. 
d) A filmagem oculta da vida familiar 
para constatação da hipótese. 
 
38. Segundo o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) é dever 
do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
a) Bolsa de estudo no estrangeiro 
b) Ensino fundamental, não 
obrigatório, mas gratuito. 
c) Oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do 
adolescente trabalhador. 
d) Entrada franca em todos os 
acontecimentos culturais do país 
para crianças até 16 anos. 

 
39. Considere, abaixo, os direitos 
garantidos ao adolescente que 
esteja cumprindo medida privativa 
de liberdade. 
I. Entrevistar-se, pessoalmente, 
com representante do Ministério 
Público. 
II. Entrevistar-se, pessoalmente, 
com repórteres de jornais e TV. 

III. Ser informado de sua situação 
processual, sempre que solicitada. 
De acordo com o ECA, os direitos 
garantidos ao adolescente, dentre 
outros, que estão CORRETOS são: 
a) Somente I e III 
b) Somente I e II 
c) Somente I 
d) Somente III 

 
 
 
 
 

40. Havendo suspeita de maus-
tratos praticados em uma aluna 
adolescente, o dirigente do 
estabelecimento de ensino deverá 
comunicar o fato, para providências, 
ao seguinte órgão: 
a) Conselho Estadual de Educação  
b) Conselho Municipal de Direitos 

da   Criança e do Adolescente. 
c) Conselho Regional de Medicina 
d) Conselho Tutelar 

 
 
MATEMATICA 
 
41. Dividindo-se 0,42 por 2,1, 
obtemos: 
a) 20 
b) 2 
c) 0,2 
d) 0,02 
 
42. Complete: 
350 kg de farinha enchem 1.400 
sacos iguais de: 
a) 0,25 g 
b) 2,5 g 
c) 25 g 
d) 250 g 

 
43. No momento, tenho disponível 
uma quantia de R$400,00. Se 35% 
do que tenho corresponde a 20% do 
que você tem, então, a quantia que 
você tem disponível, corresponde a: 
a) R$480,00 
b) R$540,00 
c) R$620,00 
d) R$700,00 
 
44. Uma cesta possui 30 laranjas. 
Uma mãe distribuiu as laranjas da 
seguinte forma: 1/3 para seu filho, 
1/3 para sua filha e 1/6 para seu 
marido. O número de laranjas 
restantes é: 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 8  
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45. Se um computador custa 
R$1425,00 e pode ser comprado 
com 20% de entrada e o restante 
pago em cinco prestações, o valor 
de cada prestação é: 
a) R$228,00 
b) R$285,00 
c) R$245,00 
d) R$240,00 
 
46. Num determinado país, o 
governo instituiu, no mesmo mês, 
dois reajustes consecutivos no 
preço do litro da gasolina. O 
primeiro reajuste foi de 4% e o 
segundo reajuste, aplicado no novo 
preço, foi de 6%. Pode-se afirmar 
que no referido mês o reajuste total 
instituído pelo governo, no preço do 
litro de gasolina foi: 
a) 10,15% 
b) 10,24% 
c) 9,26% 
d) 9,85% 
 
47. Um Auxiliar Administrativo foi 
incumbido de encadernar certo 
numero de livros. Sabe-se que, no 
primeiro dia de execução da tarefa 
ele encadernou a metade do total 
de livros e, no segundo, a terça 
parte dos livros restantes. Se no 
terceiro dia ele encadernou os 
últimos 12 livros, então o total inicial 
era: 
a) 32 
b) 36 
c) 38 
d) 40 
 
48. Em 2004, a floresta amazônica 
teve, de seus 4 milhões de 
quilômetros quadrados de área 
total, 24 mil quilômetros quadrados 
desmatados. Isso significa dizer que 
a porcentagem da área da floresta 
que sofreu tal desmatamento 
equivale a: 
 
 

a) 12% 
b) 6% 
c) 1,2% 
d) 0,6% 
 
49. Em uma rodovia, uma carreta 
está transportando 65 toras de 
madeira, cada qual com peso de 82 
kg. Se a carreta vazia pesa 3,5 
toneladas, então, ao parar num 
posto de pesagem, quantas 
toneladas a balança marcará? 
a) 6,43 
b) 7,87 
c) 8,83 
d) 9,27 
 
50. Nas Casas Brasil um 
refrigerador pode ser vendido de 
duas formas: à vista por R$ 3990,00 
ou em 12 parcelas de R$ 473,00 
cada. Os amigos Fernando e 
Henrique compraram desses 
refrigeradores, nessa loja: o 
primeiro, à vista e o segundo, a 
prazo. Que quantia Henrique pagou 
a mais do que Fernando? 
a) R$ 1686,00 
b) R$ 1776,00 
c) R$ 1786,00 
d) R$ 1866,00 
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