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Concurso Público 
Código: 385 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa  
Matemática  
Conhecimentos Específicos  

10 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       50 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, e somente poderá levar o seu caderno de 
provas uma hora antes do horário do término da prova.  

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar os 

fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão 
retirar-se do local. 

 
• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Dois empresários do sul do Japão lançaram um 
sorvete de besugo – tipo de peixe – como uma nova 
sobremesa muito adequada para as festas de fim de ano 
e como uma forma de incentivar as crianças a comer 
pescado, informou o jornal Asahi. 

O sorvete, que é vendido em potes individuais, 
conta com duas variedades, uma em sabor salgado e 
outra com gosto de baunilha. O novo produto foi 
idealizado e comercializado por Hiromi Mizokawa, de 38 
anos, responsável da empresa de equipes de pesca 
LIGHT, e Katsuya Shiba, de 37, presidente da companhia 
de pesca Kieimaru Suisan. 

Os dois empresários usaram, além disso, a 
assessoria de cozinheiros de sushi da cidade de Yonago 
(sudoeste), que desenvolveram a técnica de transformar a 
carne de besugo em flocos de neve secos que enfeitam a 
sobremesa, que por enquanto só é vendida na cidade 
litorânea de Wakayama (sul). 

Além de considerá-lo uma boa forma de fazer as 
crianças gostarem de pescado, seus responsáveis 
lembram que o besugo é um peixe associado à boa sorte 
no Japão, por isso que se trata da “sobremesa ideal para 
as festas de ano novo”. 
 

http://noticias.terra.com.br/mundo/asia/... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 

I - Besugo é um tipo de peixe de Wakayama. 
II - O sorvete de besugo foi lançado para pungir as 

crianças a comer peixe. 
III - O sorvete de besugo tem preço salgado e gosto de 

baunilha, uma das variedades. 
IV - O sorvete de besugo torna-se uma boa sobremesa 

para as festas de ano novo, pois, no Japão, o besugo é 
um peixe associado à boa sorte se concatena com 
sushi. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente o item II. 
 

2) O sublinhado em “Dois empresários do sul do Japão 
lançaram um sorvete de besugo – tipo de peixe – como 
uma nova sobremesa...” classifica-se sintaticamente 
como: 
 

a) Aposto. 
b) Complemento nominal. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Objeto direto. 
 

3) A oração sublinhada em “O sorvete, que é vendido em 
potes individuais, conta com duas variedades...” é 
subordinada: 
 

a) Adverbial causal. 
b) Adjetiva explicativa. 
c) Adverbial explicativa. 
d) Substantiva apositiva. 
 

4) A regência do verbo sublinhado está INCORRETA em: 
 

a) Para prevenir a ocorrência desse problema, é possível 
adotar algumas medidas. 

b) Geralmente os sinais da doença incluem sensação de 
fraqueza, perda de peso, febre e sudorese noturna. 

c) Para elas restam drogas menos eficazes e mais tóxicas 
e caras. 

d) Normalmente afeta a pulmões, mas é capaz de atingir 
outras partes do corpo como cérebro, rins ou coluna 
vertebral. 

 

5) O emprego do acento indicativo de crase está 
INCORRETO em: 
 
a) Vamos à escola logo na primeira hora do dia. 
b) Em relação à escolha que fizeste, apoio-te. 
c) Toda escolha está relacionada à nossas experiências. 
d) O estudo é fundamental à aprovação em concurso. 
 

6) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa em que 
todas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE: 
 

a) A carga de afetividade é gerada pela famílha, que 
permite aos pais influência, pelo menos inicial, na 
formação dos valores dos filhos. 

b) A função de cuidador de idosos está em alta com o 
envelhecimento da população, porém, esse profissional 
não oferece um serviço médico, é uma companhia. 

c) Secretário de Cultura e gerente da vigilância foram 
demitidos após flagante de água parada em órgão de 
vigilância. 

d) Em época de crise são feitas ofertas arrazadoras em 
produtos de saldo, principalmente, e muitos 
consumidores se preparam para as campanhas de 
liquidação. 

 

7) Assinalar a alternativa que apresenta uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta reduzida de 
infinitivo: 
 

a) Declarei estar ocupado. 
b) Chovendo, não sairei. 
c) Alongou-se tanto no passeio, que chegou tarde. 
d) À medida que a idade chega, a nossa experiência 

aumenta. 
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8) Quanto aos verbos sublinhados abaixo, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ela tornou-se viúva. 
(2) Tu respondes com ironia. 
(3) Experimente o bolo que eu fiz. 
(4) Ela havia percebido o seu mau humor. 
(5) Corta o bolo com cuidado.  
 
(---) Está no modo imperativo afirmativo referente à 2ª 

pessoa do singular. 
(---) É um verbo que exprime mudança de estado e está 

no pretérito perfeito do modo indicativo.  
(---) Está no modo imperativo afirmativo referente à 3ª 

pessoa do singular.  
(---) É um verbo regular que está flexionado na 2ª pessoa 

do singular no presente do modo indicativo.  
(---) É um verbo irregular que está funcionando como 

auxiliar no pretérito imperfeito do modo indicativo.  
 
a) 4 - 2 - 3 - 1 - 5. 
b) 1 - 2 - 5 - 4 - 3. 
c) 3 - 4 - 2 - 5 - 1. 
d) 5 - 1 - 3 - 2 - 4. 
 

9) Em relação ao uso dos porquês, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Por quê: utiliza-se antes de sinal de pontuação.  
II - Porquê: utilizado como substantivo, exceto quando 

determinado por artigo ou pronome. 
III - Por que: utiliza-se em qualquer lugar da frase, em 

perguntas ou quando pode ser substituído por 
“motivo”. 

IV - Porque: utiliza-se apenas no final das frases, em 
respostas. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

10) Em relação ao emprego do pronome indefinido “todo” 
e ao sentido que ele representa conforme o contexto, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Todos os oito manifestaram-se a favor do projeto. 
b) A gasolina é utilizada em todo mundo, mas com preços 

diferentes. 
c) Toda mãe protege seus filhos sem limites. 
d) Eu vou na academia todo o dia após o trabalho. 
  

MATEMÁTICA 

 
11) Em determinada fábrica de automóveis, 30 homens 

montam 200 carros em 5 dias. Considerando-se a mesma 
proporção, quantos carros serão montados por 16 homens 
em 30 dias? 
 
a) 320 
b) 640 
c) 850 
d) 930 

12) Dados os algarismos 2, 3, 5, 8 e 9, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Podem ser formados 125 números naturais com 3 

algarismos. 
II - Podem ser formados 20 números naturais com 2 

algarismos distintos. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

13) Em certa empresa, a razão entre o número de 
funcionários que votou a favor de uma determinada 
proposta e o número de funcionários que votou contra 
essa proposta é de 1 para 3. Sabendo-se que todos os 
funcionários participaram dessa votação, assinalar a 
alternativa que apresenta o possível número de 
funcionários dessa empresa: 
 
a) 87 
b) 70 
c) 85 
d) 60 
 

RASCUNHO 
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14) Uma pesquisa foi realizada com 40 alunos de Ensino 
Médio com o intuito de verificar qual curso eles gostariam 
de cursar em determinada universidade, dentre Direito, 
Administração e Medicina. Os resultados foram os 
seguintes: 
 

 8 alunos gostariam de estudar somente Direito. 

 3 alunos gostariam de estudar somente Direito e 
Medicina. 

 12 alunos gostariam de estudar somente Medicina. 

 1 aluno gostaria de estudar somente Medicina e 
Administração. 

 6 alunos gostariam de estudar somente Administração e 
Direito. 

 17 alunos gostariam de estudar Administração. 

 5 alunos gostariam de estudar os três cursos. 
 
Sabendo-se que todos responderam que cursariam ao 
menos um dos cursos oferecidos por essa universidade, 
do total de alunos entrevistados, quantos por cento 
gostariam de estudar somente Administração? 
 
a) 8,6% 
b) 12,5% 
c) 16,8% 
d) 22,5% 
 

15) Quatro amigos que trabalham na mesma empresa 
resolveram fazer uma aposta na loteria e acabaram 
ganhando um prêmio de R$ 300.000,00. Sabendo-se que 
o amigo A trabalha na empresa há 2 anos, o amigo B 
trabalha na empresa há 3 anos, o amigo C trabalha na 
empresa há 4 anos e o amigo D trabalha na empresa há 6 
anos e que o valor do prêmio foi dividido entre eles de 
maneira diretamente proporcional ao tempo de trabalho de 
cada um na empresa, é CORRETO afirmar que o valor do 
prêmio do amigo A somado com o do amigo C é de:  
 
a) R$ 120.000,00 
b) R$ 140.000,00 
c) R$ 90.000,00 
d) R$ 110.000,00 
 

16) Dada a lista de números abaixo, analisar os itens que 
seguem: 
 

1, 8, 4, 8, 4 
 
I - O número 1 é a mediana. 
II - A lista de números é bimodal. 
III - O número 5 é a média aritmética. 
IV - O número 4 é a média geométrica. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 

RASCUNHO 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YWFmNzoyYTU1:TW9uLCAxNCBPY3QgMjAxOSAxMDo0Njo0MSAtMDMwMA==

 
 

 

www.objetivas.com.br  4 

 

17) Sabendo-se que determinada urna contém ao todo 12 
bolas e que estas estão numeradas de 1 a 12, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - A probabilidade de se retirar a bola de número 4 e, em 

seguida, sem a reposição desta, a bola de número 10 é 
de aproximadamente 0,7%. 

II - A probabilidade de se retirar uma bola ao acaso e ela 
ser um número par, ou um número maior que 8, é de 
aproximadamente 33,3%. 

III - A probabilidade de se retirar uma bola ao acaso e ela 
ser a de número 7 é de aproximadamente 8,3%. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e III. 
 

18) Bruna recebeu de herança a quantia de 
R$ 230.000,00, e consultou um economista para saber 
qual a aplicação que deveria ser realizada. Sabendo-se 
que ela foi informada que em determinado banco o valor 
da taxa de juros simples é de 0,5% ao mês, e a de juros 
compostos é de 4,2% ao ano, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Ao aplicar o valor total da herança, sob o regime de 

juros simples, em 4 anos Bruna acumularia um 
montante de R$ 295.200,00. 

(---) No primeiro ano a aplicação em juros compostos, 
renderia, aproximadamente, R$ 5.000,00 a mais do 
que a aplicação no regime de juros simples. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

19) Para realizar determinada atividade, os colegas do 
curso de Educação Física (Bruno, Carlos e Daniel), 
precisavam organizar entre eles uma fila por altura. 
Sabendo-se que eles pesam 70, 72 e 74 quilogramas, 
mas não necessariamente nessa ordem, e que não 
possuem a mesma altura, sabe-se também que: 
 

 Bruno é mais alto que Daniel. 

 Carlos é mais leve que Bruno. 

 Daniel é mais baixo que Carlos. 

 O mais alto de todos pesa 72kg. 

 Bruno pesa 74kg. 
 
Com base nessas informações, a ordem da fila do mais 
alto para o mais baixo deverá ser: 
 
a) Carlos, Daniel e Bruno. 
b) Bruno, Carlos e Daniel. 
c) Carlos, Bruno e Daniel. 
d) Daniel, Bruno e Carlos. 
  

20) Fabiana comprou um fogão em 12 parcelas com 
pagamento mensal. Sabendo-se que o valor da sexta 
parcela foi de R$ 28,10 e que a cada mês foi pago 
R$ 2,50 a mais do que a parcela do mês anterior, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O valor da primeira parcela foi de R$ 15,40. 
b) O valor da última parcela foi de R$ 43,10. 
c) O valor total pago pelo fogão foi R$ 355,00. 
d) A soma das três primeiras parcelas é R$ 55,50. 
 

 
RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso, exceto a Lei 
Orgânica do Município, cujas atualizações deverão ser 
consideradas até a Emenda nº 44/13. 
 

21) Segundo a Constituição Federal, compete aos 
Municípios: 
 
I - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 

II - Promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

III - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, exceto os de caráter essencial. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Segundo a Constituição Federal, em relação aos 
direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) As associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, dispensando-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado.  

b) É plena a liberdade de associação para quaisquer fins, 
sejam lícitos ou de caráter paramilitar.  

c) É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

d) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 
sendo exigida prévia autorização da autoridade 
competente.  

 

23) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, 
referente à dívida e ao endividamento, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Dívida pública mobiliária. 
(2) Concessão de garantia. 
(3) Dívida pública consolidada ou fundada. 
(4) Operação de crédito. 
(5) Refinanciamento da dívida mobiliária. 
 
(---) Montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a 12 meses. 

(---) Emissão de títulos para pagamento do principal 
acrescido da atualização monetária.  

(---) Dívida pública representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 
Estados e Municípios.  

(---) Compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

(---) Compromisso de adimplência de obrigação financeira 
ou contratual assumida por ente da Federação ou 
entidade a ele vinculada. 

 
a) 4 - 1 - 2 - 5 - 3. 
b) 1 - 2 - 5 - 3 - 4. 
c) 2 - 4 - 3 - 1 - 5. 
d) 3 - 5 - 1 - 4 - 2. 
 

24) De acordo com a Lei nº 4.320/64, quanto ao controle 
externo, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao 

Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente. Quando no Município 
não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, 
a Câmara de Vereadores poderá designar peritos 
contadores para verificarem as contas do Prefeito e 
sobre elas emitirem parecer. 

(---) O Poder Executivo e o Poder Judiciário, 
semestralmente, prestarão contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições 
ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. 

(---) O controle da execução orçamentária, pelo Poder 
Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da 
Administração, a guarda e o legal emprego dos 
dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de 
Orçamento. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
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25) Segundo a Lei nº 8.429/92, analisar os itens abaixo: 
 
I - Constitui crime a representação por ato de improbidade 

contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 
autor da denúncia o sabe inocente.  

II - A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos efetivam-se mesmo sem o trânsito em julgado 
da sentença condenatória.  

III - A autoridade judicial ou administrativa competente 
poderá determinar o afastamento do agente público do 
exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo 
da remuneração, quando a medida se fizer necessária 
à instrução processual. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração Pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e 
notadamente: 
 
I - Publicar fato de que tem ciência em razão das 

atribuições, independentemente de dever ou não 
permanecer em segredo, tendo em vista o 
conhecimento pelo exercício do cargo. 

II - Negar publicidade aos atos oficiais. 
III - Frustrar a licitude de concurso público. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei nº 8.666/93, constituem motivo 
para rescisão do contrato: 
 
I - O cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos. 
II - A dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado. 
III - O atraso injustificado no início da obra, serviço ou 

fornecimento. 
IV - A alteração social ou a modificação da finalidade ou 

da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrato. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

28) De acordo com a Lei nº 10.520/02, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante 
está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS), e as Fazendas Estatuais e Municipais, 
quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 
qualificações técnica e econômico-financeira. Os licitantes 
não poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação mesmo que já constem no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), e 
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios (1ª parte). Se determinada oferta 
não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitando 
declarado vencedor (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) De acordo com a Lei nº 12.527/11, o acesso a 
informações públicas será assegurado mediante: 
 
I - Criação de serviço de informações ao cidadão, nos 

órgãos e entidades do Poder Público, em local com 
condições apropriadas para atender e orientar o público 
quanto ao acesso destas, informar sobre a tramitação 
de documentos nas suas respectivas unidades e como 
protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 
informações. 

II - Realização de audiências ou consultas públicas, 
incentivo à participação popular ou a outras formas de 
divulgação. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

30) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 

a) O Município criará albergues e outros serviços 
destinados à mulher, à criança, ao adolescente, ao 
jovem, ao idoso e ao deficiente, vítimas de violência ou 
abandonados, e dará apoio a entidades que lhes 
prestarem assistência. 

b) O Município prestará orientação e assistência às 
famílias carentes quanto ao planejamento familiar, 
respeitando seu direito de livre opção. 

c) Caberá ao Município legislar sobre instalação e 
funcionamento de equipamentos e serviços coletivos 
como restaurantes, lavanderias, creches e outros, 
assistidos pelo Poder Público. 

d) O Município criará centros de internação visando ao 
atendimento de menores e maiores, oportunizando sua 
ressocialização e formação profissional. 
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31) Segundo a Lei Orgânica do Município, o Conselho 
Municipal de Defesa do Consumidor terá como base os 
seguintes princípios: 
 
I - Dissociar-se de programas federais e estaduais de 

defesa do consumidor. 
II - Fiscalizar a qualidade de bens e serviços, assim como 

seus preços, pesos e medidas nos limites de sua 
competência. 

III - Estimular e incentivar o cooperativismo e outras 
formas associativas de consumo. 

IV - Propiciar meios que possibilitem ao consumidor o 
exercício do direito à escolha e à defesa de seus 
interesses econômicos, bem como a sua segurança e a 
sua saúde. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

32) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 

Estatuto dos Servidores Municipais, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Cargo público é o criado por lei, sem número certo, 

remunerado pelos cofres municipais, ao qual 
corresponde um conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas ao servidor público. 

(---) Os cargos públicos são somente de provimento 
efetivo. 

(---) Os cargos públicos municipais são acessíveis a todos 
os brasileiros, preenchidos os requisitos que a lei 
estabelecer. 

 
a) C - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E. 
 

33) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) É vedado ao servidor, ressalvadas as vantagens de 

caráter individual, assim como as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho, perceber mais do que o Prefeito 
Municipal. 

b) O tempo de serviço público prestado à Administração 
Direta, Indireta e Fundacional do Município de Caxias 
do Sul será computado para fins de avanços, 
gratificações e adicionais por tempo de serviço, 
aposentadoria e disponibilidade, exceto o prestado à 
Câmara de Vereadores, por ser de outra esfera de 
Poder. 

c) O pagamento da remuneração mensal dos servidores 
públicos do Município deverá ser realizado até o último 
dia útil do mês de trabalho prestado. 

d) Os vencimentos dos servidores são irredutíveis. 
 

34) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - 
Estatuto dos Servidores Municipais, em relação à 
acumulação remunerada de cargos públicos, quando 
constatada, em inquérito administrativo, a acumulação 
proibida e provada a sua má-fé, o servidor: 
 
I - Deverá optar por um dos cargos. 
II - Será demitido do cargo municipal, comunicando-se o 

fato à outra entidade governamental na qual detenha 
cargo ou função. 

III - Restituirá o que houver percebido indevidamente, com 
a incidência dos juros legais e da atualização 
monetária. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

35) Em relação aos três princípios fundamentais que 
regem a concessão de serviços públicos a particulares, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Eficiência, moralidade e impessoalidade. 
b) Continuidade, mutabilidade do regime jurídico e 

igualdade dos usuários. 
c) Descontinuidade, imutabilidade do regime jurídico e 

diferenciação entre os usuários. 
d) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 

36) O ato administrativo discricionário caracteriza-se por 
ser: 
 
a) Independente e livre de qualquer controle. 
b) Discriminado e independente. 
c) Abstrato e livre de controle. 
d) Com certa margem de liberdade e sempre de acordo 

com a lei. 
 

37) Em relação aos contratos administrativos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Quando a Administração celebra contratos 
administrativos, as cláusulas pétreas existem 
expressamente, pois são indispensáveis para assegurar a 
posição de supremacia do contratado sobre o Poder 
Público e a prevalência dos interesses do particular sobre 
o público (1ª parte). Mais do que o tipo de atividade, o que 
se considera essencial para a caracterização do contrato 
administrativo é a utilidade pública que resulta diretamente 
do contrato. Nesses casos, é patente a desigualdade 
entre as partes: o particular visa à consecução de seu 
interesse individual; a Administração objetiva o 
atendimento do interesse geral (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente correta. 
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38) Quanto à Administração Pública em sentido subjetivo, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Pode-se definir Administração Pública, em sentido 

subjetivo, como o conjunto de órgãos e de pessoas 
jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função 
administrativa do Estado. 

(---) Compõem a Administração Pública, em sentido 
subjetivo, todos os órgãos integrantes das pessoas 
jurídicas políticas (União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal), aos quais a lei confere o exercício de 
funções administrativas. 

(---) Às vezes, a lei opta pela execução direta da atividade 
administrativa, transferindo-a a pessoas jurídicas 
exclusivamente com personalidade de direito público, 
que compõem a chamada Administração Direta do 
Estado.  

 
a) C - C - E.  
b) E - C - C.  
c) C - E - E.  
d) E - E - C. 
 

39) Sobre a forma de diagramação dos documentos do 
padrão ofício, analisar os itens abaixo: 
 
I - Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 

corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações e 10 nas 
notas de rodapé. 

II - O início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5cm de 
distância da margem esquerda. 

III - O campo destinado à margem lateral esquerda terá, 
no mínimo, 3cm de largura. 

IV - O campo destinado à margem lateral direita terá 
1,5cm. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

40) A exposição de motivos é o expediente dirigido ao 
Presidente da República ou ao Vice-Presidente para: 
 
I - Informá-lo de determinado assunto. 
II - Propor alguma medida. 
III - Submeter a sua consideração projeto de ato 

normativo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

41) Analisar a sentença abaixo: 
 
O fecho “Respeitosamente” é empregado para 
autoridades superiores, inclusive ao Presidente da 
República (1ª parte). O fecho “Atenciosamente” é 
empregado para autoridades de mesma hierarquia ou de 
hierarquia inferior (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Totalmente correta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

42) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial 
praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que 
o ____________ é expedido exclusivamente por Ministros 
de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao 
passo que o ___________ é expedido para e pelas 
demais autoridades. Ambos têm como finalidade o 
tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da 
Administração Pública entre si e, no caso do __________, 
também com particulares. 
 
a) aviso - ofício - ofício 
b) aviso - ofício - aviso 
c) ofício - aviso - aviso 
d) ofício - aviso - ofício 
 

43) Em relação à documentação no ambiente de trabalho, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - É um conjunto de técnicas cujo objetivo primordial é a 

produção, sistematização, distribuição e utilização de 
documentos. 

II - Organizar documentos deve ser uma atividade 
complexa, estática e eficiente. 

III - Procura facilitar o acesso e a obtenção de dados 
atualizados de modo que ofereça melhor rendimento 
dos estudos e trabalhos. 

IV - O processo de documentação desenvolve-se em três 
fases principais: recolhimento, leitura e classificação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Todos os itens. 
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44) Em relação ao atendimento ao público no que se 
refere ao atendimento telefônico, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Deve-se levantar o telefone mesmo sem iniciar 

imediatamente o diálogo. 
b) A voz, ao atender a qualquer chamada, deve ser 

segura, atenta e em tom alto; o vocabulário deve ser 
coloquial.  

c) Envolve o conhecimento de princípios básicos como: 
cortesia, tranquilidade, atenção e modulação de voz. 

d) Deve-se falar rápido, porém claramente, e usar com 
frequência palavras como alô, oi, sei, sim, pronto, hum 
e ahãm.  

 

45) Em relação aos objetivos principais do controle de 
estoque, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Controlar o estoque em termos de quantidade e valor, 

além de fornecer informações sobre a sua posição. 
(---) Determinar “quando” se devem reabastecer os 

estoques: periodicidade. 
(---) Determinar “quanto” de estoque será necessário para 

um período predeterminado: quantidade de compra. 
 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
  

 
Atenção! Para responder às questões de nº 46 a nº 50, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

  
46) Considerando-se o uso de navegadores de Internet, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Mantê-lo atualizado, com a versão mais recente e com 

todas as atualizações aplicadas. 
II - Não permitir que programas ActiveX sejam 

executados, em hipótese alguma. 
 
a) Somente o item II está correto. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Somente o item I está correto. 
 

47) Dentre as unidades de medidas utilizadas para medir 
o tamanho dos arquivos em um computador, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) 1 Kylobyte. 
(2) 1 Gigabyte.  
(3) 1 Petabyte. 
 
(---) 1.024 MegaBytes. 
(---) 1.024 Terabytes. 
(---) 1.024 Bytes. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

48) Dentre as opções para efetuar logoff, considerando-se 
o Windows 7 Professional, estão: 
 
a) Trocar usuário e Fazer logoff. 
b) Desligar o computador e Trocar usuário. 
c) Fazer logoff e Hibernar. 
d) Reiniciar o computador e Fazer logoff. 
 

49) Em relação ao recurso Smart Screen do Internet 
Explorer 11, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Realiza a verificação de mensagens de e-mails com 

suspeita de spam. 
b) Permite realizar o bloqueio de tela em caso de acesso a 

sites classificados como inapropriados. 
c) Realiza a verificação de filtragem de sites com scripts, 

apenas. 
d) Ajuda a combater as ameaças de sites através de 

recursos de proteção antiphising, reputação de 
aplicativo e proteção antimalware. 

 

50) Em relação ao tipo de barramento utilizado em 
computadores para conexões com dispositivos, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O barramento __________ é usado para conectar vários 
componentes, como impressoras, baseando-se no padrão 
de comunicação RS-232, transferindo dados de forma 
paralela e usando o conector DB-25. 
 
a) Bluetooth 
b) COM1 
c) LPT 
d) Chipset 


