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01. (CONCURSO JARDIM/2022)

Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
(Vinícius de Moraes)

O título do texto de Vinícius é bastante explicativo:
é uma forma poemática "soneto"e trata do tema
"fidelidade". A noção de fidelidade defendida pelo
poeta, é:

A) A dedicação total e exclusiva à pessoa amada enquanto
existir amor entre as partes;

B) Uma ideia sem sentido porque na vida tudo é transitó-
rio;

C) O conceito similar defendido pelo sociedade em geral;

D) A negação do tema, pois o texto se trata de uma grande
ironia;

E) A exigência para um relacionamento funcionar.

02. (CONCURSO JARDIM/2022) Dado o excerto:" E
assim, quando mais tarde me procure/ Quem sabe
a morte..."; o termo a morte, sintaticamente, é clas-
sificado como:

A) Objeto direto

B) Objeto indireto

C) Sujeito

D) Adjunto adnominal

E) Predicativo do sujeito

03. (CONCURSO JARDIM/2022) Ainda sobre o ex-
certo da questão anterior, o pronome me se encon-
tra anteposto ao verbo procurar. Segue a mesma
regra, EXCETO:

A) Certamente nos dedicaram fidelidade

B) Era bom que nos dissessem a verdade

C) Quem te traiu?

D) Quero te salvar desta traição

E) Algumas pessoas o trairão na vida.

04. (CONCURSO JARDIM/2022) Dadas as normas de
regência nominal, marque a opção que apresenta
desvio da norma culta:

A) A fidelidade é contígua ao amor.

B) O homem é propenso à fidelidade.

C) O ser humano é apto ao amor.

D) A amizade reside próxima ao amor.

E) A traição é hábil a mentir

05. (CONCURSO JARDIM/2022) Marque a opção que
apresenta desvio da norma culta:

A) A multidão de seguidores curtiram o poema de amor.

B) Foi ele que escreveu o texto

C) Fui eu quem afirmou fidelidade

D) Criou-se vários poemas

E) Amar é o melhor há.
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MATEMÁTICA

06. (CONCURSO JARDIM/2022) A negação da ex-
pressão 0 ≤ x < 1 é:

A) x < 0 ou x ≥ 1

B) x < 0 e x ≥ 1

C) x ≤ 0 ou x > 1

D) x < 0 ou x > 1

E) x ≤ 0 e x ≥ 1

07. (CONCURSO JARDIM/2022) Se ao tempo decor-
rido do dia somarmos

1

3
do que resta, teremos o

dobro do tempo decorrido. Que horas são do dia?

A) 16h

B) 14h

C) 12h

D) 8h

E) 6h

08. (CONCURSO JARDIM/2022) Seja ABC um triân-
gulo tal que AB = 6cm, BC = 3cm e B̂ = 120◦.
Seja BD a bissetriz do ângulo B̂. Calcule o valor
de |AD2

+BD
2 − 2CD

2|.

A) 13

B) 18

C) 14

D) 19

E) 12

09. (CONCURSO JARDIM/2022) Seja A =
√
4! + 1 +

(5!)! ÷ 119!. O valor da expressão 1 + A ÷ 5 × 3 é
igual à:

A) 78

B)
126

15

C) 75

D)
28

3

E) 76

10. (CONCURSO JARDIM/2022) Sejam Q1 um qua-
drado de lado 3cm e R1 um retângulo de base 5cm
e altura 6cm. Determine a área do paralelogramo
cuja base é a diagonal de Q1 e altura é a diagonal
de R1.

A)
3

2

√
122 cm2

B)
2

3

√
142 cm2

C) 3
√
122 cm2

D) 2
√
122 cm2

E)
√
122 cm2

CONHECIMENTOS GERAIS

11. (CONCURSO JARDIM/2022) Os engenhos de ra-
padura marcaram profundamente a história da
economia da região do Cariri e do município de Jar-
dim, no século XIX foi de grande expansão e des-
bravou o sertão. O período em que a produção de
rapadura era a atividade econômica predominante
era classificado de:

A) Era do ouro; ou Civilização da rapadura.

B) Era dos engenhos; ou Ciclo do couro.

C) Era do ouro; ou Era dos engenhos.

D) Ciclo do algodão; ou Era das flores.

E) Civilização da rapadura; ou Ciclo do couro.

12. (CONCURSO JARDIM/2022) Segundo a pesquisa-
dora Ivaneide Ulisses, a festa dos caretas é um "mo-
vimento que é realizado, ativamente, em suas an-
danças pelas localidades e, em processo, por que
a significação muda de acordo com o tempo e de
acordo com o espaço que o "brincante"ocupa. Es-
paço que é territorial, mas é igualmente social e po-
lítico". (Ulisses, 2004, p. 25). A festa realiza-se:

A) Em Areias, Cacimbas e Lajinhas.
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B) Somente na sede do município de Jardim.

C) Somente nas comunidades rurais.

D) Especificamente na comunidade de Brejinho.

E) Ao mesmo tempo na sede da cidade e na zona rural.

13. (CONCURSO JARDIM/2022) O serviço público
possui regras básicas e gerais, dessa forma "o ser-
vidor público, seja no exercício do cargo ou função,
ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação
do próprio poder estatal"deve honrar e preservar a
tradição dos serviços públicos através de seus atos,
comportamentos e atitudes.
(Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171),

sobre os deveres do servidor público assinale a op-
ção INCORRETA:

A) Manter conduta compatível com a moralidade admi-
nistrativa.

B) Não guardar sigilo sobre os assuntos da repartição.

C) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.

D) Observar as regras legais e regulamentares.

E) Atender com presteza o público em geral.

14. (CONCURSO JARDIM/2022) "Em maio de 2004,
foi lançado, em solenidade no Palácio da Justiça, em
Brasília, o programa Brasil sem homofobia: pro-
grama de combate à violência e à discriminação
contra LGBT e de promoção à cidadania homos-
sexual"(Ramos, 2005, p.31). Embora haja leis de
proteção à comunidade LGBTQIA+ e a homofobia
seja criminalizada, o Brasil ainda possui um nú-
mero muito elevado de intolerância à diversidade
de orientação sexual. Sobre essa temática no Cariri
cearense, é CORRETO afirmar:

A) O Cariri cearense, diferentemente de outros lugares no
Brasil, não apresenta casos de homofobia.

B) Nos últimos anos não foi notificado nenhum crime
contra pessoas LGBTQIA+ no Cariri cearense.

C) O Cariri cearense é uma região que apresenta
um crescimento elevado de crimes contra pessoas
LGBTQIA+.

D) Não se verifica no Cariri cearense registros de casos de
Transfobia.

E) O Cariri cearense não apresenta casos de violência e
discriminação de gênero.

15. (CONCURSO JARDIM/2022) "Os povos indíge-
nas tiveram participação essencial nos processos
de conquista e colonização em todas as regiões da
América". (Almeida, 2010, p.09). Sobre os pri-
meiros habitantes do Cariri cearense é CORRETO
afirmar:

A) A população indígena foi totalmente dizimada pelas
guerras de conquista.

B) O povo Kariri habitavam essa região.

C) Não há registro de que houvesse indígenas na região.

D) Atualmente não existe remanescentes do povo Kariri.

E) O povo Kariri não resistiu à colonização e se aculturou
rapidamente.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

16. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual o atalho para
incluir um site na lista de favoritos do Firefox?

A) Ctrl + F;

B) Ctrl + I;

C) Ctrl + F9;

D) Ctrl + F3;

E) Ctrl + D.

17. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual comando está
associado a finalização de processos no Linux?

A) proc;

B) top;

C) pwd;

D) kill;

E) quit.
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18. (CONCURSO JARDIM/2022) Qual a tecla que aci-
ona a verificação ortográfica / gramatical no Micro-
soft Word?

A) F2;

B) F5;

C) F8;

D) F9;

E) F7.

19. (CONCURSO JARDIM/2022) A figura abaixo foi
extraída do Microsoft Excel, assinale a alternativa
que explica a presença da um quadro cinza com
uma seta preta apontando para baixo no canto di-
reito de cada célula da primeira linha.

A) O intervalo (A1:F1) foi protegido de alterações;

B) A filtragem de células foi ativada;

C) A ordenação de células foi ativada;

D) O botão para ocultar os dados da coluna foi exibido;

E) O usuário manteve a tecla Shift pressionado por um
tempo superior a 10 segundos.

20. (CONCURSO JARDIM/2022) O layout ABNT2
está relacionado a que tipo de periférico?

A) Mouse;

B) Monitor;

C) Modem;

D) Teclado;

E) Impressora.

DIREITO ADMINISTRATIVO

21. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo a Constituição Federal
do Brasil, o Município reger-se-á por Lei Orgânica,
votada em:

A) Em dois turnos, com interstício mínimo de quinze dias,
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

B) Em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias,
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

C) Em três turnos, com interstício mínimo de quinze dias,
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

D) Em dois turnos, com interstício mínimo de vinte dias,
e aprovada por um terço dos membros da Câmara Mu-
nicipal, que a promulgará, atendidos os princípios es-
tabelecidos nesta Constituição.

E) Em três turnos, com interstício mínimo de dez dias,
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

22. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA: Segundo a Constituição Fede-
ral do Brasil, para composição das Câmaras muni-
cipais , será observado o limite máximo de:

A) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000
(quinze mil) habitantes; (Nova redação dada por
Emenda Constitucional nº 58 de 23/09/2009)

B) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de
15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta
mil) habitantes; (Nova redação dada por Emenda
Constitucional nº 58 de 23/09/2009)

C) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais
de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000
(cinquenta mil) habitantes; (Nova redação dada por
Emenda Constitucional nº 58 de 23/09/2009)
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D) 14 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de
50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oi-
tenta mil) habitantes; (Incluída por Emenda Constitu-
cional nº 58 de 23/09/2009)

E) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de
80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento
e vinte mil) habitantes; (Incluída por Emenda Consti-
tucional nº 58 de 23/09/2009)

23. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Segundo a doutrina pacífica para
a prática de ato administrativo é condição primeira
para sua validade:

A) competência.

B) finalidade.

C) forma.

D) motivo.

E) objeto.

24. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA, Segundo a doutrina pacífica é con-
siderado o atributo do ato administrativo que im-
põe a coercibilidade para seu cumprimento ou exe-
cução:

A) auto-executoriedade.

B) legitimidade.

C) imperatividade.

D) eficácia.

E) competência.

25. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: Atos normativos são aqueles que
contém um comando geral do Executivo, visando a
correta aplicação lei, são considerados atos norma-
tivos:

A) decretos, regulamentos, instruções normativas, regi-
mentos, resoluções, deliberações.

B) decretos, avisos, regulamentos, instruções normativas,
regimentos, resoluções, deliberações.

C) decretos, regulamentos, portarias, instruções normati-
vas, circulares, regimentos, resoluções, deliberações.

D) decretos, regulamentos, instruções normativas, regi-
mentos, circulares, resoluções, deliberações.

E) decretos, regulamentos, instruções normativas, ordem
de serviço, regimentos, resoluções, deliberações.

REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR DE JARDIM

26. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva CORRETA: de conformidade com Regime Ju-
rídico Único dos servidores públicos do município
de Jardim, considera-se como retorno à atividade
do servidor aposentado por invalidez quando forem
declarados insubsistentes os motivos de sua aposen-
tadoria:

A) readaptação.

B) recondução.

C) reversão.

D) reintegração.

E) aproveitamento.

27. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA: de conformidade com Regime
Jurídico Único dos servidores públicos do municí-
pio de Jardim, e ressalvado os casos previstos na
Constituição , é vedada a acumulação remunerada
de cargos públicos:

A) a proibição de acumular estende-se a cargos, empre-
gos e funções em autarquias, funções públicas, empre-
sas públicas, sociedade de economia mista dos muni-
cípios, dos estados , do distrito federal e da união.

B) a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condici-
onada a comprovação da compatibilidade de horários.

C) o servidor não poderá exercer mais de um cargo em
comissão, nem ser remunerado pela participação em
órgão de deliberação coletiva.

D) o servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular
ilicitamente 2 (dois) cargos efetivos, quando investigo
em cargo de provimento em comissão, ficará afastado
de ambos os cargos efetivos.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE JARDIM

5



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

E) o servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular
licitamente 2 (dois) cargos efetivos, quando investigo
em cargo de provimento em comissão, ficará afastado
de ambos os cargos efetivos.

28. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA: de conformidade com Regime
Jurídico Único dos servidores públicos do municí-
pio de Jardim, na aplicação das penalidades serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provieram para o ser-
viço público, do enunciado podemos afirmar que:

A) a advertência será aplicada por escrito, nos casos de
violação de proibição constante do artigo 80, incisos I
a VII, e de observância de dever funcional previsto em
lei, regulamentação ou norma interna , que não justifi-
que imposição de penalidade mais grave.

B) a suspensão será aplicada em caso de reincidência das
faltas punidas com advertência e de violação das de-
mais proibições que não tipificam infração sujeita a
penalidade de demissão, não poder exceder a 90 (no-
venta) dias.

C) será punido com suspensão de 30 (trinta) dias, o servi-
dor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido
a inspeção médica determinada pela autoridade com-
petente , cessando os efeitos da penalidade uma vez
cumprida a determinação.

D) quando houver conveniência para o serviço, a penali-
dade de suspensão poderá ser convertida em multa , na
base de 50% (cinquenta por cento) por dia de venci-
mento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a
permanecer no serviço.

E) as penalidades de advertência e de suspensão terão
seus registros cancelados, após o decurso de (três) e 5
(cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se
o servidor não houver, nesse período, praticada nova
infração disciplinar.

29. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA: de conformidade com Regime
Jurídico Único dos servidores públicos do municí-
pio de Jardim, as penalidades disciplinares serão
aplicadas:

A) pelo secretário municipal do qual o servidor está vin-
culado, sem qualquer restrição.

B) pelo Prefeito Municipal ou pelo Presidente da Câmara
Municipal, quando se tratar de demissão ou disponibi-
lidade de servidor vinculado o respectivo poder, órgão
ou entidade.

C) pelas autoridades administrativas de hierarquia imedi-
atamente inferior.

D) pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma
dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos
de advertência ou de suspensão.

E) pela autoridade que houver feito a nomeação, quando
se tratar de destituição de cargo em comissão.

30. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA: de conformidade com Regime
Jurídico Único dos servidores públicos do municí-
pio de Jardim, com relação ao processo disciplinar,
podemos dizer que:

A) o prazo para conclusão do processo disciplinar não ex-
cederá 60 (sessenta) dias, contados da data do ato que
constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por
igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

B) os autos de sindicância integrarão o processo discipli-
nar, como peça informativa da instrução.

C) o Presidente da comissão poderá denegar pedidos con-
siderados impertinentes, meramente protelatórios, ou
de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

D) o incidente de sanidade mental será processado em
auto apartado e apenso ao processo principal, após a
expedição de laudo pericial.

E) o indiciado será citado por mandato expedido pelo pre-
sidente da comissão para apresentar defesa escrita, no
prazo de 15 (quinze) dias, assegurando-lhe vista do
processo na repartição.
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