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MUNICÍPIO DE IBIAM 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

DATA DA PROVA: 07/05/2017 
 

CARGO: 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

(ENSINO MÉDIO COMPLETO) 
 

Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 07; Matemática: Questões 08 a 13; 
 

Língua Portuguesa: Questões 14 a 20; Conhecimentos Específicos: Questões 21 a 30. 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões. 

2 
A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão- 

resposta. 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

4 
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 

embora ou para utilizar os sanitários. 

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d). 

6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

7 
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 

comunique imediatamente ao fiscal. 

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

9 
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 

única e exclusivamente pela leitura dos cartões-resposta. 

10 Assine o cartão-resposta no local indicado. 

11 
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasura. 

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

13 
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de 

aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas. 

14 
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de 

encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do 

envelope de cartões-resposta. 
 

Identificação do candidato 

 

Nome (em letra de forma) Nº do Documento 
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QUESTÕES 01 A 07 - CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

 

1) Os Símbolos Nacionais do Brasil foram 

definidos na Lei 5.700 de 1º de setembro de 1971. 

Além de estabelecer quais são os símbolos, esta lei 

também fez determinações sobre como devem ser 

usados, padrões e formatos, significados, etc. Estes 

símbolos são de extrema importância para nossa nação, 

pois representam o Brasil dentro e fora do território 

nacional. Desta forma, quais são estes símbolos? 

Assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) A bandeira, as armas, o selo e o hino. 

b) O hino, a bandeira e as estrelas. 

c) As armas, a bandeira e as arvores. 

d) As arvores, o hino, as estrelas e a bandeira. 

____________________________________________ 

 

2) Santa Catarina é uma das 27 unidades 

federativas do Brasil, localizada no centro da região 

Sul do país. O povoamento de Santa Catarina deu-se 

largamente por imigrantes. Os índices sociais do 

estado estão entre os melhores do país e da América 

Latina. Possui o mais alto índice de expectativa de 

vida, a menor taxa de mortalidade infantil e também é 

a unidade federativa com menor desigualdade 

econômica e analfabetismo do Brasil. A respeito do 

povoamento deste estado brasileiro, assinale a 

alternativa CORRETA.  

 

a) Apesar de a região servir de ponto estratégico 

para o apoio as expedições com destino, 

principalmente, para o Rio do Ouro, os primeiros 

habitantes de Santa Catarina foram náufragos e 

desertores. 

b) A partir de 1629 são instaladas várias colônias 

europeias no estado, para os imigrantes de origem 

alemã, italiana e eslava. 

c) A Ilha foi ocupada em 1637, quando Francisco 

Dias Velho lá se estabeleceu com sua família e seus 

escravos, dando inicio a futura povoação Nossa 

Senhora do Desterro (atualmente Florianópolis). 

d) Em 1777 os espanhóis invadem a Ilha com 

sucesso, e expulsam tropas e autoridades para o 

continente. A Ilha foi devolvida a Portugal após o 

tratado de Santo Idelfonso, nesse mesmo ano. 

 

 

3) Santa Catarina é considerado um estado rico e 

ostenta o sexto maior PIB da Federação, com uma 

economia diversificada e industrializada. Importante 

polo exportador e consumidor, o estado é um dos 

responsáveis pela expansão econômica nacional, 

respondendo por 4% do produto interno bruto do país.
 

Localiza-se entre os estados do Paraná, Rio Grande do 

Sul e Argentina e possui uma área total de 95 736,165 

km² e 295 municípios. Sobre o Município de Ibiam é 

CORRETO afirmar que:  

 

a) A partir de 1920 começou a chegada dos 

primeiros colonizadores de origem europeia, em sua 

grande maioria descendentes de imigrantes japoneses, 

italianos e holandeses oriundos do Rio Grande do Sul, 

principalmente Garibaldi e Bento Gonçalves. 

b) Originalmente o município pertence a Tangará, o 

distrito de Ibiam foi criado em 6 de maio de 1953, por 

meio da lei municipal nº99/53.  

c) O município de Ibiam deixou de ser distrito de 

Tangará em 20 de julho de 1995. 

d) A economia de Ibiam é baseada nas atividades 

agrícola e de vestuário, contando com mais de 400 

fábricas e propriedades rurais diversificadas dentro das 

mais avançadas técnicas. 

_____________________________________________ 

 

4) ‘’Um dos assuntos que mais tem gerado 

preocupação no Brasil e no mundo é o jogo virtual 

Baleia Azul. O passatempo, disputado pelas redes 

sociais, propõe ao jogador 50 desafios macabros que vão 

desde a automutilação até o suicídio’’. Fonte: 

http://epocanegocios.globo.com. Sobre o jogo, assinale o 

que for CORRETO. 

 

a) O primeiro caso de morte foi reportado em 2015, no 

Japão. 

b) Os jogadores geralmente são crianças e adolescentes, 

que, além de estarem mais suscetíveis a influências de 

terceiros, passam mais tempo em redes sociais. 

c) Ao que tudo indica o jogo Baleia Azul teve início no 

Japão, em 2015, quando uma jovem de 15 anos cumpriu 

a última tarefa e pulou do alto de um edifício. 

d) Diversos países, como a Inglaterra, Brasil e Romênia 

têm enviado alertas aos pais depois que adolescentes 

apareceram com cortes nos braços e sinais de mutilação. 

_____________________________________________ 

 

5) ‘’O relator da reforma da Previdência, deputado 

Arthur Maia (PPS-BA), quebrou um acordo com o 

governo e sinalizou que vai alterar a regra de transição 

para os servidores públicos, que ele havia combinado 

endurecer com o Executivo no início da semana. O 

movimento ocorreu um dia após nove entidades 

representativas de juízes e procuradores encaminharem 

manifesto a Maia criticando a decisão de permitir 

paridade (direito de continuar recebendo os reajustes de 

quem está na ativa) e integralidade (direito a manter o 

salário integral de quando estava na ativa) só para 

servidores que se aposentarem com idade mínima de 65 

anos. ’’ http://oglobo.globo.com/economia. Sobre a 

reforma da previdência, assinale a alternativa 

CORRETA.  

 

a) Professores, sobretudo mulheres, brigam para 

manter uma idade mínima de aposentadoria inferior à 

dos homens da mesma profissão. 

b) As trabalhadoras rurais também terão uma idade 

mínima menor que os homens para poderem se 

aposentar. Elas poderão requerer o benefício com 58 

anos, enquanto os homens terão que esperar até 70 anos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://oglobo.globo.com/economia
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c) Até 2003, os servidores tinham direito a se 

aposentar com salário integral. Mas, com a reforma 

atual, para conseguir esses valores, eles terão que 

atingir a idade mínima de 65 anos. 

d) O argumento do deputado para que mulheres 

rurais tivessem uma idade mínima menor é que a regra 

para elas deveria acompanhar a norma geral, pela qual, 

homens poderão se aposentar aos 75 anos e mulheres 

aos 62 anos. 

____________________________________________ 

 

6) Desde a metade do século XVIII, com o início da 

Revolução Industrial na Inglaterra, cresceu 

significativamente a poluição do ar. A queima do 

carvão mineral (fonte de energia para as máquinas da 

época) jogava na atmosfera das cidades industriais da 

Europa, toneladas de poluentes. A partir deste 

momento, o homem teve que conviver com o ar 

poluído e com todos os danos advindos deste 

"progresso" tecnológico. Nos dias de hoje, quase todas 

as grandes cidades mundiais sofrem com os efeitos da 

poluição do ar. A respeito de ecologia e meio ambiente 

assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) A queima destes produtos tem lançado um 

baixo nível de monóxido e dióxido de carbono na 

atmosfera terrestre. 

b) Os combustíveis são responsáveis pela geração 

de energia que, alimenta os setores industrial, elétrico e 

de transportes de grande parte das economias do 

mundo. 

c) Os gases poluentes formam uma camada de 

poluição na atmosfera, facilitando a dissipação do 

calor. 

d) Muitas espécies animais poderão entrar em 

extinção e tufões e terremotos poderão ocorrer com 

mais frequência e intensidade no Brasil. 

____________________________________________ 

 

7) De acordo com a LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE IBIAM-SC Art. 158. A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Sobre o sistema de ensino 

do Municipio assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) Cinco por cento da receita resultante de 

impostos, compreendidas as transferências 

constitucionais na manutenção e desenvolvimento do 

ensino público, de acordo com o art. 69 da Lei 9394 de 

20 de dezembro de 1996 que Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

b) A assistência financeira às fundações 

educacionais de ensino superior, se fará mediante 

convênio e concessão de bolsas de estudo para alunos 

carentes, assegurando o retorno ao Município, 

mediante prestação de serviços, principalmente ao 

sistema estadual de ensino. 

c) O ensino religioso não é de matrícula facultativa, 

devendo ser ministrado de acordo com a confissão 

religiosa de cada aluno. 

d) Atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde; 

______________________________________________ 

 

QUESTÕES 08 A 13 - MATEMÁTICA 

 

 

8) João e Vinicius tem juntos 720 figurinhas.  Se João 

der 80 para Vinicius, eles vão ficar com o mesmo 

número de figurinhas. O número de figurinhas que 

Vinicius tinha inicialmente era de: 

 

a) 140. 

b) 180. 

c) 240. 

d) 280. 

____________________________________________ 

 

9) Dados ou cubos, são prismas de base quadrada em 

que cada uma de suas 6 faces são numeradas 

respectivamente com os números de 1 à 6. São lançados 

dois dados idênticos, não viciados, simultaneamente, 

qual a probabilidade de o primeiro resultado ser menor 

que o segundo, aproximadamente, em porcentagem? 

 

a) 83,33 %. 

b) 41,67 %. 

c) 33,33 %. 

d) 81,66 %. 

____________________________________________ 

 

10) Quinze pedreiros constroem um muro de 150 m de 

comprimento, trabalhando 6 horas por dia durante 12 

dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 

um muro de 240 m de comprimento trabalhando 8 horas 

por dia durante 18 dias? 

 

a) 14. 

b) 16. 

c) 18. 

d) 12. 

_____________________________________________ 

 

11) Leia as afirmações abaixo: 

 

I) Dois planos paralelos a uma reta são paralelos 

entre si. 

II) Se dois planos são paralelos, então toda reta que 

é paralela a um deles é paralela ou está contida no outro. 

III) Se dois planos são paralelos, qualquer reta de um 

é paralela a qualquer reta de outro. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Alternativas I, II e III. 

b) Somente a alternativa I. 

c) Somente a alternativa II. 
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d) Alternativas I e III. 

 

 

 

12) Se x = 3 e y = 2, o valor numérico da expressão 

algébrica 
     

√     √   
 é: 

 

a) 
 

√  
. 

b) 
√ 

 
. 

c) 5√ . 

d) √ . 

____________________________________________ 

 

13) Os valores reais de x que satisfazem a 

desigualdade matricial abaixo é:  

 

 

> 0.  

 

 

 

 

a) {        }. 

b) {          }. 
c) {        }. 
d) {        }. 

____________________________________________ 

 

QUESTÕES 14 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

14) Na língua portuguesa há o imperativo negativo e o 

imperativo afirmativo. Ambos são enunciados no 

presente, mas tem valor de futuro, pois a ação ainda não 

aconteceu (CEGALLA, 2008). Desta forma, assinale a 

alternativa que se apresenta no imperativo negativo. 

 

a) Sejas bem-vindo meu querido amigo! 

b) Rachel veja que lama! 

c) João meu querido, não faça assim comigo! 

d) Não fui à escola hoje, estava doente.  

____________________________________________ 

 

15) Na língua portuguesa, as palavras que indicam 

circunstância, seja de qualquer forma, são chamadas de 

advérbios. Semanticamente os advérbios denotam 

circunstância, como se emoldurassem o enunciado com 

sentido relacionado a tempo, lugar, modo, afirmação e 

etc., sobre este assunto assinale a alternativa que 

melhor classifique a trecho abaixo.  

 

‘’O homem caminhava devagar’’. 

 

a) Locução adverbial de modo. 

b) Locução adverbial de lugar. 

c) Locução adverbial de frequência. 

d) Locução adverbial de tempo. 

____________________________________________ 

 

16) Uma oração é considerada adverbial quando se 

encaixa na oração principal, funcionando como adjunto 

adverbial. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA quanto à sua classificação.  

‘‘Deixe um recado se você não me encontrar em casa’’. 

 

a) É uma oração subordinada adverbial comparativa 

b) É uma oração subordinada adverbial causal 

c) É uma oração subordinada adverbial condicional 

d) É uma oração subordinada adverbial temporal. 

_____________________________________________ 

 

17) Assinale a alternativa gramaticalmente CORRETA 

para completar o trecho abaixo: 

 

[...] Principalmente as chuvas atrevidas, cujos pingos 

machucavam. Pior ainda era a gripe que judiava das 

crianças depois. Não havia remédio que _________! [...] 

 

a) Chegasse. 

b) Chegace. 

c) Chegaçe. 

d) Chegase.  

_____________________________________________ 

 

18) Assinale a alternativa gramaticalmente CORRETA 

para completar o trecho abaixo: 

 

[...] As roupas mal tinham secado e as crianças já 

estavam rolando na lama. Era esse o grande desespero 

das mães, pois não era fácil ____________ as roupas 

com aquele tempo [...] 

 

a) Enchugar. 

b) Inchugar. 

c) Enxugar. 

d) Inxaguar. 

_____________________________________________ 

 

19) Assinale a alternativa a fim de classificar 

CORRETAMENTE o termo em destaque na oração a 

seguir: 

 

‘’A professora não confia em seus alunos’’ 

 

a) Objeto direto. 

b) Objeto indireto. 

c) Pronome substantivo. 

d) Verbo transitivo indireto. 

_____________________________________________ 

 

20) De acordo com as novas regras de acentuação 

ortográficas, podemos afirmar que as palavras ‘‘trágico’’ 

e ‘‘árvore’’ são acentuadas por que:  

 

a) São proparoxítonas terminadas em S. 

b) São paroxítonas. 

c) São proparoxítonas. 

d) São oxítonas. 

 

 

0 4 0 0 

x
2
 x 6 x 

x 6 3 4 

0 7 0 1 
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QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
____________________________________________ 

 

21) O engenheiro francês Henri Fayol foi um dos 

precursores no estudo da administração como 

disciplina e profissão. Uma das contribuições de sua 

teoria foi o desenvolvimento da abordagem conhecida 

como gestão administrativa ou processo 

administrativo. Fayol baseia-se no conceito de que 

administrar é um processo de tomar decisões. De 

acordo com ele, estas decisões estão divididas em 

cinco categorias: planejar, organizar, comandar, 

coordenar e controlar. Encontre a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Planejamento: é a condução da empresa em no 

sentido de atingir os objetivos visados. Esta função 

está diretamente ligada à autoridade e ao poder. 

b) Organização: é considerado o instrumento de 

operacionalização do planejamento. É a estrutura 

organizacional que possibilita a transformação dos 

planos em objetivos concretos. 

c) Comando: é a necessidade de verificar se os 

procedimentos estão de acordo com as regras e os 

princípios da empresa. 

d) Coordenação: trata-se de um processo 

consciente e sistemático de tomar decisões sobre os 

objetivos que a empresa buscará no futuro. Estabelece 

os objetivos e metas da organização e o modo como 

eles serão alcançados. 

____________________________________________ 

 

22)  Estrutura organizacional é "o conjunto ordenado 

de responsabilidades, autoridade, comunicações e 

decisões das unidades organizacionais de uma 

empresa." OLIVEIRA, Djalma. Com base neste tema, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) A estrutura organizacional se subdivide em três 

tipos: informal, paralela e formal. (Não existem). 

b) A estrutura formal surge da interação social das 

pessoas, o que significa que se desenvolvem 

espontaneamente quando as pessoas se reúnem. 

Representa relações que usualmente não aparecem no 

organograma. (Informal). 

c) Ao descer do nível Hierárquico mais alto para o 

nível hierárquico mais baixo, a amplitude de 

autoridade vai aumentando até chegar no limite 

máximo. (Diminuindo e mínimo). 

d) Departamentalização é o agrupamento, de 

acordo com um critério específico de homogeneidade, 

das atividades e correspondente recursos (humanos, 

financeiros, materiais e equipamentos) em unidades 

organizacionais. 

 

 

 

 

23) Com relação à relações humanas e interpessoais, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Diferença de personalidades são causas comuns 

de conflitos. 

b) O manejo de situações de conflito é essencial 

para as pessoas e as organizações como fonte geradora 

de mudanças, pois das tensões conflitivas, dos diferentes 

interesses das partes envolvidas é que nascem 

oportunidades de crescimento mútuo. 

c) Personalidade é o conjunto de características 

psicológicas, de certa forma estáveis, que determinam a 

maneira como o indivíduo interage com o seu ambiente. 

d) Não há diferença entre os conceitos de grupo e 

equipe no ambiente de trabalho.  

_____________________________________________ 

 

24) São competências de setores relacionados a 

Administração e Gestão de Pessoas: 

 

a) Saúde e Segurança do trabalho. 

b) Gerenciamento de custos de materiais. 

c) Treinamento e capacitação de colaboradores. 

d) Recrutamento e seleção. 

_____________________________________________ 

 

25) A administração de materiais pode ser definida como 

um conjunto de atividades que integram um circuito de 

reaprovisionamento. Dentre as atividades que compõem 

este processo, estão: 

 

I - Controle de estoque, classificação e armazenagem de 

materiais. 

II - Tomada de preços, compras e recebimento. 

III - Controle de qualidade.  

IV - Conservação, controle e distribuição de produtos. 

 

a) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 

b) Estão corretas as alternativas I, III e IV. 

c) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 

d) Estão corretas as alternativas I, II e III. 

_____________________________________________ 

 

26) Arquivo é a informação produzida e acumulada por 

instituições públicas ou privadas. Com relação a isto, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A função do arquivo é tornar disponível e 

acessível os seus documentos. Tendo o objetivo de 

provar, testemunhar ou informar. 

b) Todo documento produzido é considerado um 

arquivo, independente se tenha sido resultado de uma 

ação referente à atividade da instituição ou não. 

c) De acordo com a teoria das três idades, os 

arquivos são classificados em três fases: corrente, 

intermediária e arquivo morto. 

d) Entende-se por protocolo o conjunto de 

operações técnicas que visam controlar o arquivamento 

de documentos dentro de uma instituição. (Trâmite). 
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27) São modalidades de licitação: 

 

a) Leilão. 

b) Tomada de preço. 

c) Concurso. 

d) Convocação. 

____________________________________________ 

 

28) De acordo com a lei 8.666/93 que institui normas 

para licitações e contratos da Administração pública, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Esta lei estabelece normas gerais sobre 

contratos administrativos e licitações apenas no âmbito 

dos poderes dos Estados e Municípios. 

b) Concorrência é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. (Tomada de preço). 

c) Em igualdade de condições, como critério de 

desempate, será assegurada preferência aos bens e 

serviços produzidos no país. 

d) Considera-se Serviço toda construção, reforma, 

fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta. (Obra). 

____________________________________________ 

 

29) De acordo com a lei 10.520/02, que regulamenta a 

modalidade de licitação denominada pregão, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) Esta modalidade poderá ser adotada para 

aquisição de bens, obras e serviços comuns.  

b) São considerados bens e serviços comuns 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais no mercado. 

c) Não poderá ser realizado o pregão por meio da 

utilização de recursos de tecnologia da informação. 

d) Será vedado, nos termos de regulamentos 

próprios da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no 

apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades 

promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de 

recursos de tecnologia da informação. (Facultado). 

____________________________________________ 

 

30) Com relação aos princípios administrativos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O princípio da legalidade encontra fundamento 

constitucional no artigo 5º, II, prescrevendo que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”. Essa é a 

principal diferença do princípio da legalidade para os 

particulares e para a Administração Pública, pois 

aqueles podem fazer tudo que a lei não proíba, 

enquanto esta só pode fazer o que a lei determina ou 

autoriza. 

b) O princípio da impessoalidade é o princípio que 

determina que a atividade administrativa tem que ter seu 

fim voltada ao atendimento do interesse público, sendo 

possível o atendimento às vontades pessoais ou 

favoritismo em qualquer situação. (Vetada). 

c) O princípio da moralidade não se trata da moral 

comum, mas sim de uma moral jurídica. Assim, o 

administrador, ao agir, deverá decidir não só entre o 

legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e 

o desonesto.  

d) Publicidade é o princípio que manifesta a 

imposição da administração em divulgar seus atos. 

Geralmente, os atos são divulgados no diário oficial 

como a obrigação constante na lei em garantir a 

transparência da administração, dando conhecimento 

generalizado e produzindo seus efeitos jurídicos. 
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GABARITO 
 

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 
Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/05/2017. 

 


