
 

Secretaria de Cultura do 

Estado do Ceará - SECULT-CE 
 

 

Analista de Cultura 
 

 

 

 

Língua Portuguesa 
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ................................................................................ 1 
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  ............................................................................................................. 2 
3 Domínio da ortografia oficial.  ..................................................................................................................................... 10 
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e 
repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos 
verbais.  ............................................................................................................................................................................... 14 
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de 
coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre 
termos da oração.  ............................................................................................................................................................. 21 
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.  ......................................................................................................................... 51 
5.5 Concordância verbal e nominal.  .............................................................................................................................. 52 
5.6 Regência verbal e nominal.  ...................................................................................................................................... 55 
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.  .................................................................................................................... 58 
5.8 Colocação dos pronomes átonos.  ............................................................................................................................ 61 
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de 
trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de 
diferentes gêneros e níveis de formalidade.  ................................................................................................................ 61 
 
 
 

Fundamentos de Administração Pública  
1. Lei Federal nº 13.019/14 (Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil), alterada pela Lei Federal nº 13.204/15.  .............................................................. 1  
2. Lei Estadual Complementar Nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2018.  ......................... 16  
3. Licitações e Contratos (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).  .................................................................. 24  
4. Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8429/92).  ...................................................................................... 68  
5. Decreto Estadual Nº 31.198, de 30 de abril de 2013 (Institui o Código de Ética e Conduta da Administração 
Pública Estadual, e dá outras providências).  ............................................................................................................... 73 
6. Lei Estadual nº 9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará) e 
suas alterações.  ................................................................................................................................................................. 76  
7. Administração direta e indireta.  ................................................................................................................................ 96  
8. Disciplina constitucional dos agentes públicos.  ...................................................................................................105  
9. Poderes administrativos (hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia). Uso e abuso do poder. ....113  
10. Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro (responsabilidade por ato comissivo do Estado; 
Responsabilidade por omissão do Estado).  ............................................................................................................... 119 
 
 
 
 



Políticas Culturais  
1. Conceitos e dimensões da cultura ................................................................................................................................. 1 
2. Políticas culturais no Brasil e no Ceará ........................................................................................................................ 1 
3. Direitos culturais ........................................................................................................................................................... 11 
4. Sistema Nacional de Cultura (SNC) e Plano Nacional de Cultura (PNC) ............................................................. 11 
5. Sistema Estadual de Cultura e Plano Estadual de Cultura ..................................................................................... 27 
6. Gestão e produção cultural .......................................................................................................................................... 32 
7. Cultura e desenvolvimento.......................................................................................................................................... 36 
8. Planejamento, gestão e avaliação de projetos e programas culturais ................................................................. 37 
9. Expressões artísticas e culturais contemporâneas ................................................................................................. 44 
10. Principais mecanismos de financiamento cultural no Brasil e no Ceará .......................................................... 51 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
1. Políticas culturais no Brasil e no Ceará. 2. Gestão e produção cultural. 3. Sistema Nacional de Cultura. 4. 
Sistema Estadual de Cultura. 5. Financiamento Cultural no Brasil e no Ceará. 6. Cultura e desenvolvimento. .. 1 
7. Transversalidade da cultura .......................................................................................................................................... 1 
8. Planejamento estratégico de projetos e programas culturais ................................................................................. 2 
9. Marketing e mercado cultural ........................................................................................................................................ 2 
10. Expressões culturais contemporâneas. 11. Avaliação de projetos de programas culturais. 12. Direitos 
culturais. ................................................................................................................................................................................ 4 
13. Institucionalidade da cultura ....................................................................................................................................... 4 
14. Políticas inclusivas em cultura .................................................................................................................................... 7 
15. Criação, gestão e planejamento de projetos e produtos artísticos culturais....................................................... 9 
16. Planilha de orçamentos, ferramenta de sistemas e gestão de projetos e convênios ......................................... 9 
17. Planos de cultura (estadual e nacional) .................................................................................................................. 13 
18. Elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos culturais, convênios, contratos e termos 
de parceria .......................................................................................................................................................................... 14 
19. Gestão compartilhada e processos sociais participativos ................................................................................... 22 
20. Noções sobre história política, econômica e social do Brasil .............................................................................. 23 
21. Noções sobre história e institucionalização do patrimônio cultural no Brasil e no mundo.......................... 53 

 
 


