
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA  
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES – PMM 

____________________________________________________________________________ 

 
Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Milagres – Data: 30/09/2018 

 
1 

PORTUGUÊS 

NÍVEL MÉDIO 

 

 

 

 
Vaca Estrela E Boi Fubá 

Patativa do Assaré 

 
Seu doutó me dê licença pra minha história 
contar. 
Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o 
meu penar 
Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. 
Eu tinha cavalo bão, gostava de campear. 
E todo dia aboiava na porteira do currá. 
 
Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
Ô ô ô ô Boi Fubá. 
 
Eu sou fio do Nordeste, não nego meu naturá 
Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra 
cá 
Lá eu tinha o meu gadinho, num é bom nem 
imaginar, 
 
Minha linda Vaca Estrela e o meu belo Boi 
Fubá 
Quando era de tardezinha eu começava a 
aboiar 
 
Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
Ô ô ô ô Boi Fubá. 
 
Aquela seca medonha fez tudo se trapaiar, 
Não nasceu capim no campo para o gado 
sustentar 
O sertão esturricou, fez os açude secar 
Morreu minha Vaca Estrela, se acabou meu 
Boi Fubá 
Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude 
aboiar 
 
Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
Ô ô ô ô Boi Fubá. 
 

Hoje nas terra do sul, longe do torrão natá 
Quando eu vejo em minha frente uma boiada 
passar, 
As água corre dos óio, começo logo a chorá 
Lembro a minha Vaca Estrela e o meu lindo 
Boi Fubá 
Com saudade do Nordeste, dá vontade de 
aboiar 
 
Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
Ô ô ô ô Boi Fubá. 
 

01)  (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

composição acima podemos dizer: 
 

I – O texto fala de uma realidade existente 

em algumas regiões do país em que, por 

necessidade de sobrevivência e para 

escapar de situações sociais, políticas e 

geográficas (...) adversas, surge à 

necessidade de êxodo rural; 
 
II – Pelas informações contidas no texto, 

podemos afirmar que essa narrativa 

acontece na zona rural; 
 
III - Vaca Estrela e Boi Fubá são animas que 

compõem o criatório das fazendas, 

alimentam seus donos com leite e 

derivados, podem também servir de 

alimento depois de abatidos; 
 
IV – O refrão do texto é o aboio saudoso do 

sertanejo que, desgarrado de suas raízes 

e de toda a carga afetiva que estas 

representam, não consegue desvencilhar-

se daquilo que ficou para trás. 
 
A) I, II e III estão corretas; 

B) I, II e IV estão corretas; 

C) II, III e IV estão corretas; 

D) I e IV estão corretas; 

E) I, III e IV estão corretas. 

https://www.vagalume.com.br/patativa-do-assare/
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02) (Concurso Milagres/2018) Para 

caracterizar a personagem enunciadora 

do texto, as palavras aparecem com 

muitos desvios da língua que se 

aprende na escola e que é a 

oficialmente correta. Marque a opção 

em que as palavras estão escritas 

corretamente: 
 

A) Mendigo, mortadela, cuscus, iogurte; 

B) Mendigo, mortandela, cuscuz, iorgute; 

C) Mendingo, mortadela, cuscus, iogurte; 

D) Mendigo, mortadela, cuscuz, iogurte; 

E) Mendingo, mortandela, cuscuz, iorgurte. 

 

 

03) (Concurso Milagres/2018) Dado o 

verso: Aquela seca medonha fez tudo 

se trapaiar,. O termo em destaque é um 

pronome: 
 

A) Relativo; 

B) Indefinido; 

C) Possessivo; 

D) Interrogativo; 

E) Demonstrativo. 

 

 

04) (Concurso Milagres/2018) Como já 

nos referimos anteriormente, o desvio 

da norma culta é um recurso estilístico 

utilizado para compor a carga 

semântica do texto e atribuir fidelidade. 

No verso: As água corre dos óio, 

começo logo a chorá, o artigo no plural 

e o (Substantivo) termo por ele 

determinado no singular causa um 

estranhamento nas regras de 

concordância nominal. Sobre a 

concordância marque a opção 

INCORRETA: 
 

A) A loja oferece atendimento e localização 

perfeitas; 
 

B) A loja oferece atendimento e localização 

perfeitos; 
 

C) A loja oferece localização e atendimento 

perfeitos; 
 

D) A loja oferece localização e atendimento 

perfeito; 
 

E) A loja oferece atendimento e localização 

perfeita; 

 

 

05) (Concurso Milagres/2018) As água 

corre dos óio, começo logo a chorá. A 

grafia da palavra se apresenta como um 

problema aos que necessitam se 

expressar na escrita. A utilização do ch 

ou x é um desses “nós”. Marque a 

opção em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente: 
 

A) Faxina, mecha, enxame, mexerica, 

cachimbo; 
 

B) Fachina, mecha, enxame, mecherica, 

cachimbo; 
 

C) Faxina, mexa, enchame, mexerica, 

caximbo; 
 

D) Fachina, mexa, enxame, mecherica, 

cachimbo; 
 

E) Faxina, mecha, enchame, mexerica, 

caximbo; 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

06)  (Concurso Milagres/2018) A 

respeito do que costumamos chamar de 

Saúde Preventiva é correto afirmar, 

EXCETO: 
 

A) A Saúde Preventiva pode ser entendida 

como um conjunto de medidas e ações de 

saúde voltadas para a prevenção de 

doenças e/ou seu agravamento. 
 

B) É necessário fazer um inventário de risco e 

saber quais são as doenças que mais 

matam e incapacitam na região. Estas 

devem ser as primeiras na prevenção. 
 

C) Tal qual em um inventário de riscos, 

utilizado para prevenção de crises, 

precisamos saber quais são as principais 

ameaças presentes. 
 

D)  É importante que sejam sempre 

consultados trabalhos científicos e 

consensos que deem suporte técnico-

científico adequados à prática clínica. 
 

E) Identificar os riscos, reconhecer a faixa 

etária, observar o percentual passível de 

adoecimento e agir especificamente no 

foco onde e em quem se localiza o risco. 

 

 

07) (Concurso Milagres/2018) Sobre as 

doenças mais comuns na atualidade: 
 

I - No Brasil, a epidemia mais grave e 

insistente em sociedade é causada pelo 

vetor Aedes aegypti. Por meio dela, 

doenças como febre amarela, dengue e 

febre chikungunya afetam de forma 

expressiva a população. Além disso, novas 

doenças surgiram, como a infecção pelo 

zika vírus, que possui consequências 

graves e alarmantes, como sua 

associação à  microcefalia congênita e 

síndromes neurológicas em bebês. 

II - Neste ano, Rio Preto contabiliza 283 

notificações, sendo que 72 casos foram 

confirmados para o vírus Influenza, 195 já 

foram descartados e 16 ainda estão sendo 

investigados. Dos casos confirmados, 56 

são casos de Influenza A H1N1, 13 são de 

Influenza A H3N2 e dois casos são de 

Influenza B. Existe ainda um caso 

confirmado para Influenza A não 

subtipado. 

III - São consideradas hepatites as 

inflamações do fígado originadas por 

diversos motivos, entre eles o uso de 

remédios e o consumo de álcool e drogas, 

bem como a infecção por certos tipos de 

vírus ou a existência de doenças 

metabólicas, genéticas ou autoimunes. Os 

tipos virais mais comuns no Brasil são as 

A, B e C, mas existem ainda os tipos D e 

E. 

A) I e II estão corretas; 

B) I e III estão corretas; 

C) II e III estão corretas; 

D) Todas estão corretas; 

E) Todas estão erradas.  

 
 
08) (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com Castells, surge no pós-

industrialismo a sociedade 

informacional, que tem como principais 
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fontes de produtividade o 

conhecimento e a informação, por 

intermédio do desenvolvimento e da 

difusão de tecnologias da informação e 

pelo atendimento dos pré-requisitos 

para sua utilização (principalmente 

recursos humanos e infraestrutura de 

comunicações). O autor pontua os 

seguintes aspectos como sendo 

característicos das sociedades 

informacionais, EXCETO: 
(CASTELLS, Manuel. A SOCIEDADE EM REDE. 
Volume I, 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999) 
 

A) Eliminação gradual do emprego rural; 
 

B) Declínio estável do emprego industrial 

tradicional; 
 

C) Crescente diversificação das atividades de 

setor de serviços como fonte de emprego; 
 

D) Aumento dos serviços relacionados à 

produção de serviços sociais; 
 

E) O amadurecimento da revolução das 

tecnologias da informação consolidou o 

processo de trabalho existente.  

 

 

09) (Concurso Milagres/2018) De acordo 

com a Lei Orgânica do Município de 

Milagres, em seu Art. 15º- Cabe ao 

Município, no exercício de sua 

autonomia: 
 

A)  Organizar – se juridicamente, decretar as 

leis, atos e medidas de seu peculiar 

interesse;  
 

B) Decretar e arrecadar os tributos de sua 

competência e aplicar suas rendas;  
 

C) Criar, e inclusive suprir e organizar 

distritos, de acordo com o art. 30º da 

Constituição Federal, mudar – lhe o nome 

se houver interesse histórico de sua 

comunidade;  

D) Organizar seus serviços administrativos e 

patrimoniais;  
 

E) Organizar os quadros e estabelecer o 
regime livre de seus servidores. 

 
 
10) (Concurso Milagres/2018) Ainda 

sobre a Lei Orgânica do Município de 

Milagres, em seu artigo 25, sobre o que 

é vedado ao município instituir imposto 

sobre os seguintes setores, EXCETO: 
 

A) Patrimônio, a renda ou os serviços da 

União, estado e autarquias;  
 

B) Os templos de qualquer culto;  
 

C) Patrimônio, rendas ou serviços dos 

partidos políticos inclusive suas fundações, 

das entidades sindicais dos trabalhadores, 

das instituições de educação e de 

assistência sem fins lucrativos, atendendo 

os requisitos da lei;  
 

D) Vendas a varejo de combustíveis líquidos 

e gasosos, exceto óleo diesel;  
 

E) O livro, o jornal e os periódicos, assim 

como o papel destinado a sua impressão.  

 

 

11) (Concurso Milagres/2018) É da 

competência da Mesa da Câmara 

Municipal do município de Milagres, 

dentre outras atribuições:  
 

A)  Propor projetos de lei que criem ou 

extingam cargos da Secretaria da Câmara, 

fixem os respectivos vencimentos; 
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B) Elaborar a proposta orçamentária da 

Câmara a ser incluída na proposta 

orçamentária do Município e fazer, 

mediante Ato, a discriminação das 

dotações respectivas, bem como alterá-las 

quando necessárias;  
 

C) Apresentar projetos de lei dispondo sobre 

a abertura de critérios suplementar ou 

especiais desde que os recursos 

respectivos provenham de anulação 

parcial ou total de dotação da Câmara;  
 

D) Suplementar, mediante Ato, as dotações 

do orçamento da Câmara observando o 

limite da autorização constante de lei 

orçamentária, desde que os recursos para 

sua abertura sejam provenientes da 

anulação total ou parcial de suas dotações 

orçamentárias; 
 

E) As alternativas A, B, C e D corretas. 

 

 

12) (Concurso Milagres/2018) São 

requisitos básicos e obrigatórios para 

investidura em todo cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II – falar e escrever corretamente 

III - o gozo dos direitos de gênero; 

IV - a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; 

V - o nível de escolaridade exigido para o 

exercício do cargo; 

VI - a idade mínima de dezoito anos; 

VII - aptidão física e mental. 
 

A) Todas estão corretas; 

B) I, II, III, e IV estão corretas; 

C) I, IV, V, VI e VII estão corretas; 

D) IV, V, VI e VII estão corretas; 

E) III, IV, V e VII estão corretas. 

 
 

13) (Concurso Milagres/2018) São 

nomes de bairros da cidade de 

Milagres: 

A) Triângulo; Antônia Maria Fernandes; São 

Miguel; Francisca do Socorro e Frei Beto. 
 

B) Adalgísia Lins; Antônia Matos; Eucaliptos; 

Socorro, João XXIII e Frei Damião. 
 

C) Adalgísia Lins; Antônia Maria Fernandes; 

Eucaliptos; Francisca do Socorro e Frei 

Damião. 
 

D) Padre Cícero; Antônia Maria Fernandes; 

Renascer; Francisca do Socorro e Frei 

Beto. 
 

E) Acácias; Antônia Maria Fernandes; 

Eucaliptos; Francisca do Socorro e São 

Geraldo. 

 

14) (Concurso Milagres/2018) Júlio 

Rodrigues Coelho é o nome de uma 

importante rua na cidade de Milagres – 

CE e faz homenagem a uma 

personalidade local. A profissão de tal 

personalidade é: 
 

A) Advogado; 

B) Farmacêutico; 

C) Filósofo; 

D) Fazendeiro; 

E) Juiz. 
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15) (Concurso Milagres/2018) O 

artigo 20 do Estatuto que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias 

e das fundações públicas federais diz 

que ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de 24 (vinte e 

quatro) meses, durante o qual a sua 

aptidão e capacidade serão objeto de 

avaliação para o desempenho do cargo, 

observados os seguinte fatores:   

A)  Assiduidade; disciplina; capacidade de 

iniciativa; produtividade; responsabilidade. 
 

B) Assiduidade; obediência; capacidade de 

iniciativa; produtividade; responsabilidade. 
 

C) Assiduidade; disciplina; capacidade de 

respeito; produtividade; responsabilidade. 
 

D) Assiduidade; disciplina; capacidade de 

iniciativa; procrastinação; responsabilidade. 
 

E) Assiduidade; disciplina; capacidade de 

iniciativa; produtividade; sabedoria. 

 

 

16) (Concurso Milagres/2018) Uma das 

formas de expressão moderna são as 

charges, estas utilizam os recursos do 

desenho e do humor para tecer algum 

tipo de crítica a diversas situações do 

cotidiano. Veja a charge a seguir e 

marque a opção correta: 

 

A) A mensagem contida na charge reforça 

que a educação é a base do 

desenvolvimento humano e um direito 

fundamental individual; 

B) Cabe ao estado garantir o 

desenvolvimento humano no campo 

profissional e o exercício da cidadania; 
 

C) Um ensino gratuito e de qualidade é direito 

de todos e dever do estado; 
 

D) O aceso ao conhecimento produzido e 

instituído é papel transformador da 

sociedade, o poder público mascara e 

corrobora cada vez mais com as barreiras 

social; 
 

E) A falta das orientações (ensino informal) 

familiares é responsável pelo fracasso da 

rede pública de ensino. 

 
 
17) (Concurso Milagres/2018) A nova lei 

trabalhista prevê que a negociação 

entre empresas e trabalhadores 

prevalecerá sobre a lei em pontos, 

EXCETO: 

 
 

A) Seguro desemprego; 
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B) Flexibilização da jornada; 

C) Participação nos lucros e resultados; 

D) Plano de cargos e salários; 

E) Remuneração por produtividade. 

 
 
18) (Concurso Milagres/2018) Resíduos 

sólidos urbanos (RSU’s) são resíduos 

que não têm mais uma função útil em 

residências ou indústrias e são 

descartados. Considerado um dos 

maiores problemas ecológicos, o lixo 

urbano contamina as águas e solos, 

além de produzir gás metano (CH4) que 

contribui consideravelmente com 

o efeito estufa.  Em 2014 entrou em 

vigor a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/10) que busca 

reduzir a geração de lixos e aumentar 

a reciclagem. Em são Paulo apenas 3% 

de todo o lixo é reciclado, sendo que 

30% de todo o lixo pode ser 

reaproveitado. Além da reciclagem, 

algumas medidas podem ser tomadas, 

EXCETO: 
 

A) Selecionar os tipos de lixo doméstico 

facilitando para a reciclagem; 
 

B) Priorizar produtos com refil e granel; 
 

C) Evitar desperdícios de comida; 
 

D) Insinerar lixos tóxicos; 
 

E) Utilizar sacolas reutilizáveis em mercados. 

 

19) (Concurso Milagres/2018) Sobre as 

comemorações das festas juninas: 
 

I - Como o mês de junho é a época da 

colheita do milho, grande parte dos doces, 

bolos e salgados, relacionados às 

festividades; são feitos deste alimento: 

pamonha, milho cozido, canjica, cuscuz, 

pipoca, bolo de milho. 
 
II - As tradições fazem parte das 

comemorações, o mês de junho é 

marcado pelas fogueiras, que servem 

como centro para a famosa dança de 

quadrilhas.  
 
III - Como Santo Antônio é considerado o 

santo casamenteiro, são comuns as 

simpatias para mulheres solteiras que 

querem se casar, no dia 13 deste santo, as 

igrejas católicas distribuem o “pãozinho de 

Santo Antônio”. Diz a tradição que o pão 

bento deve ser colocado junto aos outros 

mantimentos da casa, para que nunca 

ocorra a falta. As mulheres que querem se 

casar, diz a tradição, devem comer deste 

pão. 
 
IV - De acordo com historiadores, esta 

festividade foi trazida para o Brasil pelos 

franceses, ainda durante o 

período colonial (época em que o Brasil foi 

colonizado e governado por Portugal, mas 

que passou por várias invasões 

francesas.); 
 
V – a origem desta festa retoma a 

antiguidade clássica e representa uma 

festa pagã incorporada pela crença 

popular. 
 
A) I, II e III estão certas; 

B) II, III e IV estão certas; 

C) I. III e IV estão certas; 

D) I, II, III e V estão certas; 

E)  Todas estão certas. 

http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
http://www.infoescola.com/geografia/efeito-estufa/
http://www.infoescola.com/ecologia/reciclagem/
https://www.suapesquisa.com/colonia/
https://www.suapesquisa.com/paises/portugal/
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20) (Concurso Milagres/2018) O 

orçamento caracteriza-se por ser 

um instrumento de planejamento. É um 

instrumento dinâmico, que leva em 

conta aspectos do passado, a realidade 

presente e as projeções para o futuro. 

Estabeleça a relação entre os tipos de 

orçamento, em seguida, marque a 

opção correspondente: 
 

(1) Clássico ou tradicional 

(2) De desempenho 

(3) Orçamento-programa 

(4) Por estratégia 

(5) Participativo 

 

(  ) caracteriza-se por uma inclusão direta e 

efetiva das comunidades na elaboração da 

proposta orçamentária do governo. A 

iniciativa pode ser resumida na busca de 

uma decisão descentralizada; na criação 

de conselhos populares, o que enseja a 

produção de opinião pública independente; 

faz com que o cidadão desloque seu 

centro de atenção para questões locais; 

gera a consciência da participação do 

cidadão; e dá nascimento a dois focos de 

poder democrático, um pelo voto e outro 

pelas instituições diretas de atuação.  

(  ) foi introduzido no Brasil através da Lei 

4320/64 e do decreto – lei 200/67 e pode 

ser entendido como um plano de trabalho, 

um instrumento de planejamento da ação 

do governo, através da identificação dos 

seus projetos e atividades, além dos 

estabelecimentos de objetivos e metas a 

serem implementados, bem como a 

previsão dos custos relacionados. A CF/88 

implantou definitivamente  este tipo de 

orçamento no Brasil, ao estabelecer a 

normatização da matéria orçamentária 

através do PPA (Plano Plurianual), da LDO 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da 

LOA (Lei Orçamentária Anual), ficando 

evidente o extremo zelo do constituinte 

para com o planejamento das ações do 

governo. 

(  ) também conhecido de orçamento por 

realizações. Neste tipo de orçamento, o 

gestor começa a se preocupar com o 

resultado dos gastos e não apenas com o 

gasto em si, ou seja, preocupa-se agora 

em saber “as coisas que o governo faz e 

não as coisas que o governo compra”. 

Apesar de ser um passo importante, este 

tipo de orçamento ainda se encontra 

desvinculado de um planejamento central 

das ações do governo. 

(  ) consiste basicamente em uma análise 

crítica de todos os recursos solicitados 

pelos órgãos governamentais. Neste tipo 

de abordagem, na fase de elaboração da 

proposta orçamentária, haverá um 

questionamento acerca das reais 

necessidades de cada área, não havendo 

compromisso com qualquer montante 

inicial de dotação. Os órgãos 

governamentais deverão justificar 

anualmente, na fase de elaboração da sua 

proposta orçamentária, a totalidade de 

seus gastos, sem utilizar o ano anterior 

como valor inicial mínimo. 

(  ) aquele onde consta apenas a fixação da 

despesa e a previsão da receita, sem 

nenhuma espécie de planejamento das 
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ações do governo. É peça meramente 

contábil – financeira, um documento de 

previsão de receita e de autorização de 

despesas. Neste tipo de orçamento não há 

preocupação com a realização dos 

programas de trabalho do governo, 

preocupando-se apenas com as 

necessidades dos órgãos públicos para 

realização das suas tarefas, sem se 

questionar sobre objetivos e metas. 

A) 5, 3, 2, 4, 1 

B) 4, 1, 3, 5, 2 

C) 1, 2, 4, 3, 5 

D) 2, 5, 3, 1, 4 

E) 3, 4, 1, 2, 3 

 

 

21) (Concurso Milagres/2018) 

Patrimônio é o conjunto de bens 

materiais e imateriais que revelam a 

história de um lugar, de seu povo e a 

sua relação com o meio ambiente. São 

marcas preciosas do passado que 

podem ser transmitidas para as futuras 

gerações. Segundo artigo 216 da 

Constituição Federal, configuram 

patrimônio "as formas de expressão; os 

modos de criar; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras, 

objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; além 

de conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico 

e científico." Segundo dados do IPHAN, 

são patrimônio do Ceará, EXCETO: 

 
A) O Grupo Penitentes Irmão da Cruz; 
 
B) Banda cabaçal; 

C) Pau da Bandeira de Barbalha; 
 

D) A Igreja Matriz de Santana está localizada 

em Iguatu; 
 

E) Pinturas rupestres na Serra da Capivara. 

 

 

22) (Concurso Milagres/2018) 

A cidadania é o conjunto de direitos e 

deveres exercidos por um indivíduo que 

vive em sociedade, no que se refere ao 

seu poder e grau de intervenção no 

usufruto de seus espaços e na sua 

posição em poder nele intervir e 

transformá-lo. A expressão da 

cidadania frequentemente está 

associada ao campo do Direito, em que 

existe uma série de legislações 

voltadas para os direitos e deveres que 

o cidadão possui. Entre os deveres, 

destaca-se o voto eleitoral (que também 

é um direito), o zelo pelo espaço e o 

cumprimento das leis. Entre os direitos, 

destaca-se o de ir e vir, bem como o de 

ter acesso à saúde, moradia, 

alimentação e educação. 

(https://brasilescola.uol.com.br – adaptado). 

Assim podemos inferir que cidadania é: 
 

A) Um princípio que segue os ditames 

cristãos; 
 

B) Algo estanque na sociedade; 
 

C) Uma regalia para poucos; 
 

D) Um processo ativo e contínuo; 
 

E) Um aspecto da sociedade militar. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/
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23) (Concurso Milagres/2018) Para que 

se possa entender o desenvolvimento 

das políticas sociais, é necessário 

entender o desenvolvimento dos 

direitos civis, políticos e sociais, 

consequentemente o conceito de 

cidadania. Marshall (1967) postulava o 

conceito de cidadania como a igualdade 

qualitativa entre os indivíduos de uma 

sociedade, ou seja, como a participação 

integral na comunidade. 
(https://diamantina.cedeplar.ufmg.br - adaptado) 

Isso significa dizer que: 

A) todos deveriam ser admitidos como 

membros completos da sociedade. A 

cidadania seria, em síntese, o direito de ter 

direitos. 
 

B) o Estado assumiria a responsabilidade de 

conceder esses direitos, o que levaria a 

atos de interferência. 
 

C) na provisão desses serviços institui-se 

uma configuração diferente das formas 

como os serviços sociais são alocados em 

determinada sociedade. 
 

D) tais recursos extrapolaram as 

necessidades governamentais e ficaram à 

disposição dos gestores. 
 

E) é função exclusiva do poder público, não é 

difícil imaginar o inchaço pelo qual passou 

a administração pública, com o advento 

destas atividades. 

 

 

24) (Concurso Milagres/2018) A 

República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos, 

EXCETO: 
 

A) os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; 

B) a dignidade da pessoa humana; 

C) a soberania; 

D) o pluralismo político; 

E) a coercibilidade.  

 
25) (Concurso Milagres/2018) Sobre a 

manchete a seguir é correto afirmar: 

Série de ataques criminosos chega ao 3º dia 

com 14 ônibus incendiados na Grande 

Fortaleza 
(https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/30/ceara-chega-

ao-3o-dia-de-ataques-com-14-onibus-incendiados.ghtml) 
 
A) A manchete reflete uma realidade 

recorrente em todas as capitais do país, 
mas não representa nenhuma relação com 
atos de revanche. 
 

B) O índice de violência na capital é similar 
ao interior cearense. 
 

C) Conforme o secretário da Segurança 
Pública do Ceará, delegado André Costa, 
a sequência de ataques ocorridos no 
estado aconteceu em represália às mortes 
de três criminosos em troca de tiros contra 
a Polícia Militar, ocorridas no município de 
Amontada, na quinta-feira (26).; 
 

D) Os dados registrados nos últimos dias na 
capital cearense refletem a guerra das 
facções pelo domínio de território. 
 

E) A, B e D estão corretas. 
 

26) (Concurso Milagres/2018) Desde o 

dia 10 de junho de 2014 entrou em vigor 

a Lei 12.990/14, que destina um quinto 

das vagas de concursos públicos para 

negros e pardos. Sobre essa lei é 

incorreto afirmar: 

https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/30/ceara-chega-ao-3o-dia-de-ataques-com-14-onibus-incendiados.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/30/ceara-chega-ao-3o-dia-de-ataques-com-14-onibus-incendiados.ghtml
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A. Podem concorrer às vagas da cota racial 

todos que se declararem pretos ou pardos 

no ato da inscrição no concurso, conforme 

os critérios do Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE). 
 

B. Existe um processo chamado investigação 

social, onde são checadas não apenas 

essa declaração, como também outras 

informações do candidato, tais quais a 

declaração de bens, por exemplo. Se ficar 

provado que a declaração é falsa, o 

aprovado será eliminado do concurso. Se 

já tiver sido nomeado, sofrerá um 

procedimento administrativo e a sua 

admissão poderá ser anulada. 
 

C. Foi baseado em um estudo realizado pelo 

governo federal, analisando o perfil das 

pessoas que ingressaram no serviço 

público nos últimos 10 anos. Constatou-se 

que em 2004, 22% dos funcionários 

públicos eram negros. Já em 2013, o 

índice atingiu cerca de 30% do quadro 

funcional. A expectativa é que essa 

participação chegue a representar o 

mínimo de 50%. 
 

D. Os candidatos negros podem disputar 

tanto as vagas reservadas quanto as 

destinadas à ampla concorrência. Se o 

candidato for aprovado dentro da ampla 

concorrência, seu nome não será contado 

para o preenchimento das cotas. 
 

E. Conforme a lei, haverá cota racial sempre 

em todo e qualquer concurso público. No 

caso de 20% das vagas resultar em um 

número fracionado, será arredondado para 

cima sempre que a fração for igual ou 

maior que 0,5, e para baixo quando for 

menor que 0,5. 

27)  (Concurso Milagres/2018)A Lei 

Maria da Penha, sancionada em 7 de 

agosto de 2006, como Lei n.º 11.340 

visa proteger a mulher da violência 

doméstica e familiar. Sobre a Lei, é 

correto afirmar, EXCETO: 
 

A) A lei serve para todas as pessoas que se 

identificam com o sexo feminino, 

heterossexuais e homossexuais. Isto quer 

dizer que as mulheres transexuais também 

estão incluídas. 
 

B)  A vítima precisa estar em situação de 

vulnerabilidade em relação ao agressor. 

Este não precisa ser necessariamente o 

marido ou companheiro: pode ser um 

parente ou uma pessoa do seu convívio.  
 

C) A Lei traz novidades como a prisão do 

suspeito de agressão e não é mais 

possível substituir a pena por doação de 

cesta básica ou multas. 
 

D) Uma característica inovadora é que a Lei 

contempla especificamente a agressão 

física sofrida pela mulher. 
 

E) Anos depois de ter entrado em vigor, a lei 

Maria da Penha pode ser considerada um 

sucesso. Apenas 2% dos brasileiros nunca 

ouviram falar desta lei e houve um 

aumento de 86% de denúncias de 

violência familiar e doméstica após sua 

criação. 

 

 

28) (Concurso Milagres/2018) Parágrafo 

único - Prestará contas qualquer 

pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens 

e valores públicos ou pelos quais a 
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União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. O excerto é um parágrafo 

existente na Constituição da República 

Federativa do Brasil, Título IV e se 

refere: 
 

A) Ao art. 98, do capítulo II do Poder 

Legislativo, seção IX da Fiscalização 

Contábil, Financeira  e Orçamentária. 
 

B) Ao art. 98, do capítulo I do Poder 

Legislativo, seção X da Fiscalização 

Contábil, Financeira  e Orçamentária. 
 

C) Ao art. 70, do capítulo II do Poder 

Legislativo, seção IX da Fiscalização 

Contábil, Financeira  e Orçamentária. 
 

D) Ao art. 70, do capítulo I do Poder 

Legislativo, seção IX da Fiscalização 

Contábil, Financeira e Orçamentária. 
 

E) Ao art. 98, do capítulo III do Poder 

Legislativo, seção X da Fiscalização 

Contábil, Financeira e Orçamentária. 

 

 

29) (Concurso Milagres/2018) O artigo 

6º da Constituição define uma série de 

direitos sociais mais ou menos 

abstratos, que precisam ser 

regulamentados por outras leis, mas 

definem a essência daquilo que a nação 

compromete-se a garantir para a 

sociedade. Consta, no artigo, que são 

direitos sociais: “a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados”. Estes direitos 

justificam: 

 
A) A existência de forças policiais. 

 
B) Benefícios auxiliares e previdenciários. 

 
C) A possibilidade de sindicalizar-se. 

 
D) Os benefícios auxiliares e previdenciários. 

 
E) O sistema de saúde público nacional 

 

 

30) (Concurso Milagres/2018) Nos dias 

05 de junho de 2017 – dia em que 

comemora o Dia do Meio Ambiente, o 

informativo OKARIRI apresentou a 

seguinte informação; Dia do meio 

ambiente. Relembre: Em Milagres – CE, 

o município corre risco de perder a 

Pedra do chapéu. Das informações 

contidas no informativo, assinale a 

opção FALSA: 
 

A) A “Pedra do Chapéu” em Milagres-CE é 

um dos monumentos naturais mais bonitos 

da região do Cariri cearense, ela é uma 

pedra grande, em cima de pedras 

menores, seu formado de um lado de fato 

parece um chapéu, e de outro parece um 

pássaro (um gavião) pousado. 
 

B) O município corre o risco de perder a 

Pedra do Chapéu devido aos novos limites 

geográficos do município. 
 

C) A pedra está localizada em um vale, em 

média a três quilômetros da sede do 

município de Milagres-CE. Para chegar até 

ela, é preciso cruzar por boa parte da 

cidade e entrar no calvário (cenário de 

pedra onde era encenado o evento 

“Paixão de Cristo”), em seguida atravessar 

o lixão (aterro a céu aberto) onde são 

jogados os resíduos da cidade. 
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D) Para gerar renda, seria interessante ter 

uma rota turística, segue uma ideia para 

melhor aproveitar tanto a pedra quanto 

outras atrações da cidade (na sequencia): 

Cruz da menina, Calvário e Pedra do 

chapéu. 
 

E) Não sabemos se vai haver uma 

exploração turística e nem um calçadão 

até o local, o que sabemos é que de 

imediato a “Pedra do Chapéu” está 

precisando ser preservada, atualmente 

Milagres corre o risco de perder o 

monumento natural, pois a pedra está 

perigando cair devido a ação do tempo 

(chuva e vento). 

 

 

31) (Concurso Milagres/2018) Na 

Constituição Federal são apresentados 

no artigo 194, os objetivos e princípios 

para o funcionamento da seguridade 

social no Brasil, sendo eles, EXCETO: 
 

A) Universalidade da cobertura e do 

atendimento. 
 

B) Especificidade na forma de participação no 

custeio. 
 

C) Diversidade da base de financiamento. 
 

D) Caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998). 
 

E) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 

 

32) (Concurso Milagres/2018) A 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, no seu Art. 

226 estabelece os Direitos da Família 

enquanto base da sociedade e que tem 

especial proteção do Estado. Marque a 

opção errada sobre os direitos 

assegurados por tal lei: 
 

A) O casamento religioso não tem efeito civil, 

nos termos da lei. 
 

B) Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. 
 

C) Entende-se, também, como entidade 

familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 
 

D) Fundado nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é 

livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte 

de instituições oficiais ou privadas. 
 

E) O Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir 

a violência no âmbito de suas relações. 

 

 

33) (Concurso Milagres/2018) Nomes da 
literatura cearense serão destaque no 
carnaval carioca. 
(https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/19/n
omes-da-literatura-cearense-serao-destaque-no-
carnaval-carioca-em-2019.ghtml).  
São eles: 

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/19/nomes-da-literatura-cearense-serao-destaque-no-carnaval-carioca-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/19/nomes-da-literatura-cearense-serao-destaque-no-carnaval-carioca-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/07/19/nomes-da-literatura-cearense-serao-destaque-no-carnaval-carioca-em-2019.ghtml
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A) Moreira Campos e José Lins do Rego. 

B) Rachel de Queiroz e José de Alencar. 

C) Patativa do Assaré e Rachel de Queiroz. 

D) Natércia Campos e José de Alencar. 

E) Belchior e Patativa do Assaré. 

 
 

34) (Concurso Milagres/2018) A rodovia 

que liga os municípios de Milagres a 

Juazeiro do Norte, via Missão Velha, é: 
 

A) CE – 153 

B) CE – 060 

C) BR - 231 

D) BR - 116 

E) CE – 293 

 

 

35) (Concurso Milagres/2018) Ao 

considerar sobre os Princípios e 

Diretrizes da Política Nacional do Idoso, 

Rulli Neto (2003, p. 103-104) enfatiza os 

seguintes pontos que constituem 

diretrizes da Política Nacional do Idoso, 

EXCETO: 

 

A) A isenção da participação do idoso, 

através de suas organizações 

representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, 

planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos. 
 

B) A viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do 

idoso, que proporcionem sua integração às 

demais gerações. 
 

C) A priorização do atendimento ao idoso 

através de suas próprias famílias, em 

detrimento do atendimento asilar, à 

exceção dos idosos que não possuam 

condições que garantam sua própria 

sobrevivência. 
 

D) A capacitação e reciclagem dos recursos 

humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços. 
 

E) O estabelecimento de mecanismos que 

favoreçam a divulgação de informações de 

caráter educativo sobre os aspectos 

biopsicossociais do envelhecimento 

 


