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TEXTO: 
Nem sempre iremos conseguir tudo aquilo que 

almejamos, 
mas de uma coisa você pode ter certeza, tudo o 

que você 
plantou ontem será colhido no seu futuro, por isso 

seja sempre 
cauteloso nas suas atitudes. 

 
01) De acordo com o texto, a palavra em destaque 

está expressamente caracterizada como: 
 
(A) Conjunção.     
(B) Advérbio. 
(C) Prosódia.   
(D) Locução adjetiva. 
    
02) Com base no texto a palavra destacada é 

empregada como: 
 
“Queria muito encontrar você. Procurei-a por todos 
os lugares, porém sua ausência é o que mais 
machucava a minha solidão”. 
 
(A) Pronome.     
(B) Conjunção Integrante. 
(C) Adjunto Adnominal. 
(D) Artigo Indefinido. 
 
03) De acordo com as regras de figuras de 

linguagem, assinale a alternativa correta. 
 

João pretende vencer-se a si mesmo. 
 
O termo destacado está representando uma 
redundância, figura que também é conhecida como: 
 
(A) Anacoluto. 
(B) Silepse. 
(C) Hipérbato. 
(D) Pleonasmo. 
 
04) Podemos classificar morfologicamente a 

palavra provavelmente, como: 
 

(A) Substantivo.    
(B) Adjetivo. 
(C) Pronome.    
(D) Advérbio. 
 

05) Das palavras abaixo apenas uma NÃO 
representa uma preposição: 

 
(A) Para.      
(B) Porém. 
(C) Sobre. 
(D) Perante. 
      
06) Em relação aos pronomes: a palavra em 

destaque é caracterizada como: 
 

Algum material pode me ajudar! 
 
(A) Pronome demonstrativo.  
(B) Pronome possessivo.   
(C) Pronome indefinido. 
(D) Pronome pessoal. 
 
07) Os alunos adoram esta disciplina nas provas. O 

termo em destaque está representado como: 
 
(A) Adjunto adverbial.   
(B) Advérbio. 
(C) Verbo de Ligação. 
(D) Vocativo. 
     
08) Em relação à crase. Está correto o uso do 

acento grave na alternativa: 
 
(A) Estaremos atendendo de segunda à sexta. 
(B) Estamos todos à pé. 
(C) Começou à chover agora. 
(D) Os filhos davam valor às normas dos pais. 
 
09) Assinale a alternativa em que as palavras 

estão acentuadas de acordo com a mesma 
regra gramatical: 

 
(A) público – cipó. 
(B) eliminatória – rápido. 
(C) assédio – tédio. 
(D) gaúcho – invés. 
 
10) De acordo com o sinal indicativo da crase. 

Assinale a alternativa que se adequa ao texto. 
 
Sabemos que _____ vida dos seres humanos estará 
sempre sujeita _____ regras impostas ____ partir 
de leis criadas pelos homens. 
 
(A) a-às-a. 
(B) à-a-a. 
(C) a-as-à. 
(D) a-à-à. 
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11) De acordo com a definição de processamento, 
podemos afirmar que ele é formado pelas 
seguintes etapas: 

 
(A) Entrada/Montagem/Final; 
(B) Entrada/Processamento/Saída; 
(C) Processamento/Informatização/Saída; 
(D) Montagem/Armazenamento/Memorização; 
 
12) Dos itens listados abaixo, assinale o que 

corresponde a um dispositivo de entrada e 
saída: 

 
(A) Mouse; 
(B) Scanner; 
(C) Impressora Multifuncional; 
(D) Teclado; 
 
13) Com relação às unidades de medida na 

informática, podemos afirmar que o Byte é 
definido como: 

 
(A) Um conjunto de 1024 MB; 
(B) O conjunto de 1024 Bits; 
(C) O conjunto de 8 bits; 
(D) O conjunto de 1024 Kb; 
 
14) São tipos de softwares, EXCETO: 
 
(A) Word; 
(B) Notepad; 
(C) Motherboard; 
(D) Browser; 
 
15) O aplicativo básico do Microsoft Windows [que 

já vem instalado no SO na sua configuração 
padrão] que tem como função a edição simples 
de textos é chamado de: 

 
(A) One Note; 
(B) Writer; 
(C) Draw; 
(D) Wordpad; 
 
 
 
 
 

16) A função da tecla INS no teclado na maioria 
dos aplicativos, principalmente de edição de 
texto é: 

 
(A) Adicionar letras no meio de um texto, 

substituindo as que foram escritas; 
(B) Finalizar uma janela inativa do aplicativo para 

poupar memória; 
(C) Desabilitar as funções de correção ortográfica; 
(D) Encerrar o aplicativo; 
 
17) Um arquivo que contem uma extensão .EXE 

indica que o mesmo trata-se de: 
 
(A) Uma imagem; 
(B) Um arquivo do Excel; 
(C) Um programa/aplicativo a ser instalado; 
(D) Um arquivo de áudio; 
 
18) A função básica de um browser é: 
 
(A) Evitar o aquecimento do computador; 
(B) Navegação na internet; 
(C) Detecção de falhas no sistema; 
(D) Armazenamento de arquivos; 
 
19) Para enviar um e-mail com uma cópia oculta a 

um destinatário, é necessário que o endereço 
seja digitado no campo: 

 
(A) CCO; 
(B) CC; 
(C) Barra de endereços; 
(D) Assunto; 
 
20) Nos aplicativos do pacote Microsoft Office, a 

função da combinação das teclas Ctrl + T é: 
 
(A) Terminar o documento; 
(B) Salvar o arquivo; 
(C) Selecionar todo o texto; 
(D) Alternar modo de exibição; 
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21) De acordo com dados mais recentes do IBGE 
(2010), a cidade de Pacajus tem 
aproximadamente quantos habitantes? 

 
(A) 15.000 habitantes; 
(B) 45.889 habitantes; 
(C) 61.838 habitantes; 
(D) 123.845 habitantes; 
 
22) De acordo com os limites territoriais de 

Pacajus, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Municípios Limítrofes ao Norte; Fortaleza e 

Barreiro; 
(B) Municípios Limítrofes ao Oeste; Acarape e 

Barreiro; 
(C) Municípios Limítrofes ao Leste; Horizonte e 

Guaiúba; 
(D) Municípios Limítrofes ao Sul; Horizonte e 

Chorozinho; 
 
23) Pacajus possui o seguinte Gentílico: 
 
(A) Pacajueiro; 
(B) Pacajureniense; 
(C) Pacá; 
(D) Pacajuense; 
 
24) De acordo com suas características 

geográficas, Pacajus esta localizado na região 
de clima: 

 

(A) Cerrado; 
(B) Semiárido; 
(C) Semiatlântico; 
(D) Equatorial; 
 
25) São cores da Bandeira Oficial de Pacajus: 
 

(A) Verde, Amarela, Azul e Branco; 
(B) Preto, Azul e Vermelho; 
(C) Vermelho, Amarelo e Verde; 
(D) Vermelho, Vinho e Lilás; 
 
26) Qual a Padroeira da Cidade de Pacajus: 
 

(A) Nossa Senhora de Pajuara; 
(B) Nossa Senhora de Fátima; 
(C) Nossa Senhora das Dores; 
(D) Nossa Senhora da Conceição; 

27) Dos trechos abaixo, qual foi retirado do Hino 
de Pacajus: 

 
(A) “Pacajus! Pacajus! 

Teus filhos de índios não fogem da luta, 
Pacajus! Pacajus! 
Filhos da terra vamos sonhar.” 

(B) “Pacajus! Pacajus! 
Teu nome nos convida a lutar, 
Pacajus! Pacajus! 
Unidos nos queremos te exaltar.” 

(C) “Terra! Terra! 
Juntos defenderemos nossas terras, 
Pacajus! Pacajus! 
Homens de honra e valor!” 

(D) “Pacajus! Pacajus! 
Nossa força vem dos frutos da Terra, 
Terra! Terra! 
Onde a natureza é livre e o homem é 
guerreiro.” 

 
28) “Dentre as Ruas da cidade de Pacajus podemos 

destacar uma conhecida como “Rua velha”, 
uma das ruas mais antigas da cidade e fica no 
coração comercial da cidade, leva o antigo 
nome do município”. Diante das informações 
qual o nome da Rua citada. 

 
(A) Rua Pedro Philomeno Gomes; 
(B) Rua Monte-Mor; 
(C) Rua Guarany; 
(D) Rua Pacuia; 
 
29) Fazem parte da hidrografia da região de 

Pacajus CORRETO: 
 
(A) Rios: Acarape/Pacoti e Choró, e Lagoas: 

Itaipaba e Ipú; 
(B) Rios: Pacajus e Ipú, e Lagoas Ererê e Povo; 
(C) Açudes: Pacoti e Beiraçude, e Riachos: Choró e 

Ererê; 
(D) Todos os itens estão incorretos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Regionais 
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30) Sobre a história de Pacajus assinale o item 
CORRETO: 

 

(A) É o município da antiga Fazenda Forquilha, de 
propriedade dos pretos Teles. Há notícia, 
entretanto, de que o primeiro habitante a 
chegar a estas terras, das quais se apossou, foi 
Teodoro de Melo, com os seus escravos. 
Tempos depois vendeu duas léguas dessas 
terras a Veríssimo Gomes e Inácio Gomes que 
aí se estabeleceram e doaram, posteriormente, 
100 braças delas para constituíção do 
patrimônio da Capela de São Sebastião, santo 
de sua devoção, a qual foi edificada, em 1868, 
pelo Padre José Antônio de Carvalho; 

(B) Os paiacus, índios guerreiros que habitavam a 
região compreendida entre o rio Açu, serra do 
Apodi e baixo Jaguaribe, trazendo em 
sobressalto os conquistadores brancos, foram 
aldeados, depois de muita lutas, em uma légua 
de terra nas margens do rio Choró; 

(C) No Século XVIII, nestas terras foi instalada a 
Missão dos Paiacu. É um núcleo urbano que 
surgiu devido aos projetos de combate a seca 
entre 1932 e 1934. No lugar denominado 
Curais Velhos foi construído a ponte da BR 
116. Do acampamento do engenheiros do 
DNOCS e dos operários empregados desta 
construção surge o povoamento, que cresceu 
ao redor desta base de apoio e da capela de 
Santa Terezinha, que depois transformaria-se 
em município; 

(D) Em meados do século dezoito, era um 
aldeamento de índios vindos dos sertões de 
Monte-Mor. Não passava assim, de um 
pequeno núcleo, lugarejo inexpressiva. 
Habitavam todavia a vasta região alguns 
fazendeiros que se estabeleciam nas cercanias, 
vindos na sua totalidade das ribeiras do 
Jaguaribe e cujas terras lhes foram doadas por 
sesmarias. Praticavam o pastoreio; 
 

 
 

 

 
31) São atribuições e competências do Protocolo, 

EXCETO: 
 

(A) Classificação dos documentos recebidos; 
(B) Distribuição interna dos documentos e 

processos; 
 

(C) Controle de manutenção de estoque de 
documentos; 

(D) Emissão de relatórios para controle de 
movimentação de processos; 

 
32) Sobre as atividades de Protocolo assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

I. Apensamento; 
II. Desapensamento; 

III. Incorporação; 
IV. Juntada ou Entranhamento; 
 
(  ) Reunião de uma ou mais folhas (documentos) 

ao processo. 
(  ) Ato de anexar um processo a outro, quando 

este deva servir de elemento elucidativo ou 
subsidiário para instrução daquele, 
continuando ambos com existência própria e 
independente. 

(  ) Processo interno a outro, quando estes 
tratarem do mesmo assunto e tiverem as 
mesmas partes interessadas. 

(  ) Consiste em desanexar um ou vários 
processos. 

 
(A) I, III, IV, II; 
(B) III, I, II, IV; 
(C) II, III, I, IV; 
(D) IV, I, III, II; 
 
33)   De acordo com os pronomes de tratamento 

associe as colunas: 
 
PRONOMES DE TRATAMENTO: 

I. Senhor, Senhora; 
II. Vossa Eminência; 

III. Vossa Alteza; 
IV. Vossa Santidade; 
V. Vossa Magnificência; 

 
USADOS PARA: 
(  ) Príncipes e duques. 
(  ) Pessoas com as quais mantemos um certo 

distanciamento mais respeitoso. 
(  ) Reitores de Universidades.  
(  ) Usados para Cardeais.  
(  ) Para o Papa. 
 
(A) I, III, IV, II, V. 
(B) V, I, II, III, IV. 
(C) III, I, V, II, IV. 
(D) III, I, V, IV, II. 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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34) De acordo com os conceitos fundamentais de 
Arquivologia, assinale o item CORRETO: 

 
(A) No Arquivo os documentos são conservados 

com objetivos funcionais; 
(B) Nos Arquivos possuem a finalidade de 

 conservar, estudar e colocar os documentos 
a disposição do público; 

(C) Nos Arquivos os documentos são colecionados 
de fontes diversas, adquiridos por compra ou 
doação; 

(D) Todos os itens estão corretos; 
 
35) A linguagem utilizada nas correspondências 

oficiais devem ser, com EXCEÇÃO: 
 
(A) Objetivas e Coerentes; 
(B) Conexas e Prolixa; 
(C) Formais e Cultas; 
(D) Impessoal e Direta; 
 
36) De acordo com os conhecimentos sobre 

estoque assinale o item CORRETO: 
 
(A) Controle de estoque é o procedimento adotado 

para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e 
saída de mercadorias e produtos seja numa 
indústria, no comércio ou setor de serviços; 

(B) O controle de estoque deve ser utilizado tanto 
para matéria prima, mercadorias produzidas 
e/ou mercadorias vendidas; 

(C) A administração do controle de estoque tem 
como objetivo minimizar o capital total 
investido em estoques, pois ele é caro e 
aumenta continuamente, uma vez que, o custo 
financeiro também se eleva; 

(D) Todos os itens estão corretos; 
 
37) De acordo com a classificação dos documentos 

por Gênero, assinale o item CORRETO: 
 

(A) Filmográfico - implica na conversão de 
arquivos (na sua maioria em papel: 
documentos, dados, imagens, etc.) em 
microfilmes. Ex: microfilmes, microfichas, 
jaquetas, cartões de abertura, etc.; 

(B) Cartográficos – são documentos representados 
em escala cartográfica, possuindo formatos e 
dimensões variáveis. Ex.: mapas, plantas, 
croquis, fotografias aéreas, perfis, etc.; 

(C) Audiovisual - documentos representados por 
imagens paradas (estáticas). Ex.: gravura, 
desenho, slides, diapositivos, negativos, etc.; 

(D) Todos os itens estão incorretos; 

38) De acordo com os Princípios do Direito 
Administrativo assinale o item CORRETO: 

 

(A) O Princípio do direito administrativo real faz 
com que todos os atos jurídicos da 
administração sejam legais e legítimos; 

(B) O Princípio da legalidade reafirma o poder 
absoluto da administração pública, não 
limitando seus atos aos dispositivos da lei; 

(C) O Princípio daSupremacia do interesse 
públicotem a finalidade pública como conditio 
sine quo non da administração. Este princípio 
está presente não somente na elaboração de 
normas, mas também na condução e execução 
do caso concreto; 

(D) O Princípio da publicidade consiste em um 
conjunto de regras que excluem as convicções 
subjetivas e intimas do agente público, 
trazendo à baila uma necessidade de atuação 
com ética máxima pré existente em um grupo 
social; 

 

39) São atributos dos Atos Administrativos, 
EXCETO: 

 

(A) Imperatividade; 
(B) Autoexecutoriedade; 
(C) Tipicidade; 
(D) Veracidade; 
 

40) Complete o item conforme alternativas Abaixo: 
 

“O __________________________ é aquele 
conferido por lei ao administrador público para que, 
nos limites nela previstos e com certa parcela de 
liberdade, adote, no caso concreto, a solução mais 
adequada satisfazer o interesse público”.  
 
(A) Poder Discricionário; 
(B) Poder Regulamentar; 
(C) Poder de Policia; 
(D) Poder Hierárquico; 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


