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PROCESSO SELETIVO 01/2016 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: Agente Administrativo 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 30 questões de múltipla escolha, com 5 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde 

ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao 

fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine 

o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será 

o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é 

de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 4 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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LINGUA PORTUGUESA 

 

1. Leia o recorte do texto “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis, descrito 

abaixo e depois responda o que se pede. 

 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria 

em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar 

pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que 

eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi 

outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que 

também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este 

livro e o Pentateuco. (Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas).” 

 

Do texto pode-se extrair todas as conclusões abaixo, exceto: 

a) O autor personagem está morrendo. 

b) O autor personagem iniciou seu texto pela sua morte. 

c) Para o autor personagem é mais comum iniciar o texto pelo nascimento. 

d) Moisés também contou a sua morte, e a pôs no final do livro. 

e) O autor personagem está morto. 

 

 

2. Observe as frases abaixo: 

 

I. A mãe vela pelo sono do filho doente. 

II. O barco à vela foi movido pelo vento. 

  

A palavra vela presenta vários sentidos, esta propriedade das palavras é denominada: 

a) Homonímia; 

b) Polissemia; 

c) Sinonímia; 

d) Antonímia; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores; 

 

3. Observe as frases abaixo: 

 

I. As mangas doces eram colhidas pelas crianças. 

II. Naquela fazenda as crianças comeram muitos doces. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas na frase I “doces” é um adjetivo. 

b) Apenas na frase II “doces” é um adjetivo. 

c) “Doces” é um adjetivo tanto na frase I como na frase II. 

d) “Doces” não é adjetivo em nenhuma das frases. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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4. Conforme definição do Dicionário Aurélio, gramática é o estudo ou tratado dos fatos da 

linguagem, falada e escrita, e das leis naturais que a regulam. Diante do exposto, julgue as afirmações 

abaixo: 

 

I. O hífen é empregado se o segundo elemento começa por 'h', como por exemplo, em 

super-herói e super-homem. 

II. Os hiatos 'oo' e 'ee' não recebem acento circunflexo, como por exemplo, em abençoo e 

creem. 

III. Os ditongos 'éi', 'ói' e 'éu' só são acentuados se estiverem no final da palavra, como 

por exemplo, em chapéu e anéis. 

 

Pode-se afirmar que são corretas: 

a) As afirmações I e II apenas; 

b) As afirmações II e III apenas; 

c) As afirmações I e III apenas; 

d) Todas as afirmações; 

e) Nenhuma das afirmações; 

 

5. Complete as frases abaixo com uma das opções que estão entre parênteses e depois assinale 

a alternativa que apresenta a sequencia correta. 

 

I. Apesar dos inúmeros ___________ Marcos nunca desistiu de seus sonhos. (impecilhos 

/ empecilhos). 

II. Marcos tem o _______________ de estudar na melhor escola do município de Videira. 

(previlégio / privilégio). 

III. É bem provável que os pais de Marcos ____________ o mais breve possível. (viagem / 

viajem). 

IV. Marcos trabalha numa ________ de eletrodomésticos. (seção / cessão). 

 

A sequencia correta é: 

a) empecilhos – privilégio – viagem – seção. 

b) impecilhos – privilégio – viajem – seção. 

c) impecilhos – previlégio – viajem – cessão. 

d) empecilhos – previlégio – viagem – cessão. 

e) empecilhos – privilégio – viajem – seção.  

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

6. O mosquito Aedes Aegypti é responsável por transmitir vírus de várias doenças, 

principalmente nesta época do ano que a temperatura em nossa região aumenta. Água parada é o 

ambiente preferido desse mosquito. Entre os vírus que ele transporta, existe um que esta sendo 

apontado como causador de uma doença, cujo as características são que a cabeça da pessoa 

apresenta um tamanho menor do que o tamanho médio da cabeça de crianças do mesmo sexo e 

faixa etária. Podendo ser diagnosticada ainda na gestação, essa condição se dá devido ao 

crescimento insuficiente do cérebro durante a gravidez, ou após o nascimento do bebê. Qual é esse 

vírus? 
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a) Chikungunya 

b) Dengue 

c) Microbiologia 

d) Anencefalia 

e) Microcefalia  

 

7. Colômbia e guerrilheiros assinam acordo que põe fim a mais de 50 anos de conflito armado, 

que, ao longo desses anos, deixou um saldo negativo de mais de 200 mil mortos. Todo esse conflito 

começou com reinvindicação de reforma agrária e ao longo do tempo a causa se transformou. 

Apontado como principal articulador para que esse acordo acontecesse, o presidente de Cuba, Raúl 

Castro, celebra em Havana o ato de assinatura, juntamente com o presidente colombiano, Juan 

Manuel Santos, e pelo principal chefe guerrilheiro, Rodrigo Londoño Echeverry, conhecido como 

"Timochenko". Esse grupo de guerrilheiros é conhecido pelo nome de: 

a) ASFARC 

b) FACC 

c) FARC 

d) ANFASQUE 

e) FARQUE 

 

8. Vivemos em uma democracia, onde nossos direitos e deveres estão estabelecidos da 

constituição. Elegemos governantes e debatemos ideias com diferentes pontos de vistas com 

liberdade e autonomia. Dentre os três poderes que estão estabelecidos hoje no Brasil, temos a 

seguinte composição: Poder Executivos, que exerce como principal função, a de administrar o Estado. 

O Poder Legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, onde o principal papel é o 

controle e fiscalização do executivo. E o Poder Judiciário, que tem a prerrogativa de aplicar a lei. 

Seguindo a ordem disposta acima, assinale a alternativa correta dos presidentes de cada instância. 

a) Michel Temer, Renan Calheiros, Agripino Maia e Gilmar Mendes; 

b) Michel Temer, José Sarney, Eduardo Cunha, Ricardo Lewandowski; 

c) Michel Temer, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Ricardo Lewandowski; 

d) Michel Temer, Renan Calheiros, Felipe Maia, Ricardo Lewandowski; 

e) Michel Temer, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Cármen Lúcia; 

 

9. A União Europeia é um importante bloco econômico. Atualmente vive uma crise econômica, 

que já se estende há alguns anos e, mais evidentemente, vive uma crise migratória que esta gerando 

uma onde de violência discriminatória contra os imigrantes. Com isso, vem crescendo uma onda 

separatista, que vai contra o princípio da formação da União Europeia. Nesse contexto, qual dos 

países descritos a baixo referendou sua saída do bloco? 

a) Alemanha 

b) Rússia 

c) Inglaterra 

d) Espanha 

e) França 
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10. Videira, importante cidade do Vale do Rio do Peixe, com sua base econômica baseada muito 

forte nas atividades industriais, comerciais e agrícola. Tem como presidente da Câmara de Vereadores 

o(a) Vereador(a)? 

a) Christiane Zimmer  

b) Wilmar Carelli  

c) Rafael Balestrin  

d) Wilson Antônio Paeze Segundo  

e) Jacson Darci Locatelli 

 

INFORMÁTICA 

 

11. Para excluirmos um arquivo qualquer de nosso computador podemos utilizar a tecla “DELETE”, 

que manda o arquivo direto para a lixeira, após isso podemos esvaziar a lixeira apagando-o 

permanentemente, isso também pode ser feito por atalho no próprio teclado. Qual é o comando de 

atalho para excluirmos permanentemente o arquivo? 

a) SHIFT+DELETE; 

b) CTRL+DELETE; 

c) ALT+DELETE; 

d) WIN+DELETE; 

e) CAPS LOCK+DELETE; 

 

12. Qual é a tecla de atalho utilizada para abrir a janela Windows Explorer? 

a) ALT GR + E; 

b) CTRL + E; 

c) ALT + E; 

d) Tecla Windows + E; 

e) SHIFT + E; 

 

13. Qual é o atalho para formatar um campo com o tipo moeda no programa Microsoft Office 

Excel? 

a) ALT+SHIFT+$; 

b) ALT GR+SHIFT+$; 

c) CTRL+ALT+$; 

d) ALT GR+$; 

e) CTRL+SHIFT+$; 

 

14. No sistema operacional Windows consta a ferramenta gerenciador de tarefas, na qual é 

analisado o desempenho do computador, aplicativos que estão sendo executados, processos que 

estão trabalhando em segundo plano, bem com serviços e outras opções de gerenciamento. Podemos 

localizar o gerenciador de tarefas de formas variadas, uma delas é por meio do atalho: 

a) Control + Shift +Del; 

b) Shift + Tab + Del; 

c) Control + Alt + Del; 

d) Alt + Tab + Del; 

e) Control + Tab + Del; 
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15. Ao acessarmos algumas páginas da internet, são necessários alguns plug-ins e extensões para 

abertura completa do site. No navegador Mozilla Firefox, qual o caminho para verificar se estes plug-

ins e extensões estão instalados. 

a) Ferramentas > Opções > Conteúdo  

b) Menu > Complementos  

c) Ferramentas >Opções > Aplicativos 

d) Menu > Opções > Avançado 

e) Menu > Opções > Geral 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, ao Município de Videira compete? 

Assinale a alternativa correta. 

a) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental; 

b) instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e 

saneamento básico, de acordo com as diretrizes fixadas na Legislação Federal, sem prejuízo do 

exercício da competência comum correspondente; 

c) dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de 

transgressão da Legislação Municipal; 

d) conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, 

comerciais, prestadoras de serviços e quaisquer outros; 

e) todas as alternativas estão corretas 

 

17. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, cabe à Câmara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre as matérias de competência do Município e especialmente? 

a) deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a 

forma e os meios de pagamento; 

b) estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito; 

c) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 

social dos setores desfavorecidos; 

d) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

e) nenhuma das alternativas 

 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, o vereador poderá licenciar-se somente? 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) por moléstias devidamente comprovada,  

b) para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município; 

c) para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, nunca inferior a sessenta dias, 

não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. 

d) Para licença-gestante ou em licença paternidade;  

e) Nenhuma das alternativas 
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19. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, o processo legislativo compreende? 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) leis delegadas 

b) leis ordinárias; 

c) leis Complementares; 

d) emendas à Lei Orgânica do Município; 

e) Leis e Decretos  

 

20. Segundo a Lei Orgânica do município de Videira SC, para concorrerem a outros cargos eletivos 

o Prefeito e Vice-Prefeito, devem renunciar aos mandatos até _____ meses antes do pleito. Assinale a 

alternativa correta. 

a) 4 meses 

b) 5 meses 

c) 6 meses 

d) 7 meses  

e) 8 meses 

 

21. Seu João procurou a Prefeitura de Videira, pois queria reclamas sobre o valor cobrado no seu 

carne de IPTU. Você encaminharia seu João para qual dos locais, conforme opções abaixo: 

a) Secretaria de Urbanismo e Obras; 

b) Setor da Administração Geral; 

c) Departamento de Tributação; 

d) Departamento Imobiliário; 

e) Secretaria de Finanças. 

 

22. As compras públicas são normatizadas por Leis. Estas Leis servem para promover igualdade, 

economicidade, transparência entre outros pontos. Uma delas é a Lei 10.520 de 17 de junho de 2002, 

que institui a modalidade de licitação Pregão. Qual a Lei que serve para regulamentar o Art. 37, Inciso 

XXI da Constituição Federal? 

a) Lei 13.249 de 13 de janeiro de 2016; 

b) Lei 8.429 de 02 de junho de 1992; 

c) Lei 10.520 de 17 de junho de 2002; 

d) Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; 

e) Lei 11.340 de agosto de 2006. 

 

23. O Agente Administrativo exerce importante papel na gestão municipal, realizando sua função 

independente da sigla partidária a qual o Prefeito faz parte. No entanto o gestor pode pagar um 

percentual a mais sobre seu salário para que este servido efetivo desempenhe determinada função. 

Este pagamento é chamado de: 

a) Comissão; 

b) Gratificação; 

c) Abono; 

d) Ajuda de Custo; 

e) Benefício. 
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24. Assinale a alternativa que conceitua corretamente o termo Nota de Empenho: 

a) Permite registrar o comprometimento de despesa, bem como os casos em que se faça 

necessário o reforço ou a anulação desse compromisso; 

b) É o registro de desdobramento, por plano interno e/ou fonte, quando detalhada, dos créditos 

previstos na Lei Orçamentária Anual, bem como a inclusão dos créditos nela não considerados; 

c) Registro das previsões de receitas relativas às entidades e fundos não abrangidos pelos 

orçamentos da União; 

d) Permite registrar o pagamento de compromissos, bem como a transferência de recursos; 

e) Levantamento de empréstimo pelas entidades da administração pública, com o objetivo de 

financiar seus projetos e/ou atividades, podendo ser interna ou externa. 

 

25. O atendimento na gestão pública busca a modernização de seus processos e principalmente, o 

respeito aos seus clientes, no nosso caso, os munícipes. Assim, identifique a alternativa que espelha 

as ações necessárias para o melhor atendimento ao cidadão: 

a) Ser afetado pelo que as outras pessoas estão sentindo; 

b) Colocar-se no lugar do cidadão para melhor atende-lo; 

c) Perguntar, investigar o cidadão; 

d) Transformar problemas e duvidas do cidadão em satisfação; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Vejamos o conceito: “Documento usado quando existe a necessidade de comunicar para um 

determinado número de pessoas ou determinado número de departamentos de uma única vez. Pode 

ser usado para emitir mensagem para instruções, ordens ou treinamentos.” Este conceito refere-se a: 

a) Ofício; 

b) Carta Comercial; 

c) Declaração; 

d) Circular; 

e) Memorando. 

 

27. O texto de um documento oficial deve atender a um determinado padrão, diferente de uma 

carta escrita a um amigo. A linguagem dos atos e comunicações oficiais tem por finalidade informar 

com a máxima de clareza e concisão. Assim, identifique a frase inadequada para compor uma redação 

oficial: 

a) Prezado senhor, gostaria que nos enviasse sua proposta no prazo de dois dias uteis; 

b) Salientamos de que Vossa Excelência poderá hospedar-se na suíte presidencial; 

c) Caro Doutor Juiz de Direito, apresentamos a defesa referente ao Processo instaurado contra 

esta municipalidade; 

d) Reiteramos nosso apreço e estiva à Vossa Senhoria; 

e) Sobretudo, cabe enfatizar a importância de vossa colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

28. A rotina administrativa compreende as funções designadas a cada servidor, de acordo com o 

local onde atua bem como a função que exerce. No ato da contratação o servidor já fica cinte de quais 

serão suas obrigação, conforme clausulas contratuais. O servidor deverá sempre se reportar ao seu 

superior seja para informar ou seja para solicitar. Desta forma é correto afirmar que: 

a) O servidor poderá ausentar-se do seu local de trabalho para tratar de assuntos pessoais sem 

previa autorização; 

b) O servidor deverá ter desconto em folha de pagamento pelo não comparecimento ao local de 

trabalho em face de problemas de saúde mesmo com apresentação de atestado médico; 

c) O servidor efetivo fica isento de qualquer tipo de cobrança por parte de seu superior em razão 

de sua estabilidade empregatícia; 

d) O servidor deverá cumprir sua carga horária diária e semanal de trabalho, sem a cobrança de 

qualquer valor adicional ao salário; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

29. Relacione as colunas, ligando os pronomes de tratamento e na sequencia assinale a alternativa 

que corresponda corretamente: 

I – Vossa Excelência (   ) Presidente da Comissão de Licitações 

 

II – Presado Senhor (   ) Presidente do Poder Legislativo 

 

III – Vossa Eminência (   ) Cardeais 

 

a) I, II e III; 

b) II, I e III; 

c) III, II e I; 

d) III, I e II; 

e) I, II e III. 

 

30. A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, trata em seu paragrafo 5° sobre a modalidade de licitação 

denominada Leilão, onde poderá participar qualquer interessado podendo este arrematar o lote ou 

item pelo melhor lance ou lance mínimo. Identifique abaixo, qual das alternativas esta correta no que 

tange a modalidade Leilão. 

a) Leilão serve para a venda de bens móveis inservíveis; 

b) Leilão serve para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados; 

c) Leilão serve para a venda de bens móveis inservíveis e/ou antieconômicos ao município; 

d) Leilão serve para a venda de bens antieconômicos ao erário; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 


