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CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

INSTRUÇÕES: 

✓ No preenchimento do Cartão Resposta, use apenas caneta de tinta azul ou preta. 

✓ Para cada questão objetiva existe APENAS UMA alternativa correta. 

✓ A abreviatura “N.D.A” significa: Nenhuma das Alternativas. 

✓ Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

✓ É terminantemente proibido o uso de calculadoras, relógios digitais, aparelhos sonoros, 

celulares e similares. 

✓ Este Caderno de Questões contém 40 (QUARENTA) questões objetivas, com cinco 
alternativas cada, indicadas por A, B, C, e D CONFIRA-AS. 

 

ATENÇÃO! 

  Verifique se a paginação e numeração das questões deste caderno estão corretas. 

  Observe as recomendações impressas no Cartão Resposta. 

  Verifique se no Cartão Resposta seu nome, número de inscrição e cargo para o qual concorre 
estão corretos. 

  Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão Resposta a opção que a responde 
corretamente. 

  Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do coordenador. 

  Você dispõe de 4h00min (quatro horas) para fazer a prova, inclusive a marcação do Cartão 
Resposta. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

  Você só poderá sair do local de realização da prova após 1 (uma) horas do início da prova, sem, 
contudo, levar consigo o caderno de questões. 

  O caderno de questões apenas poderá ser levado após 3h00min de permanência em sala. 

  Após o término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE ASSINADO. 

BOA PROVA!!! 
 

 

Nível:  MÉDIO 
 
CARGO:  
Agente Administrativo 
 
Língua Portuguesa: 10 questões  
Matemática: 5 questões 
Informática: 10 questões  
Conhecimentos  Específicos: 15 questões 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 1______________________________ 
As palavras que compõem o léxico da língua são 
formadas por dois processos morfológicos: Derivação 
(prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria) 
e Composição (justaposição e aglutinação). Aponte a 
alternativa cujas palavras são formadas respecti-
vamente por justaposição, aglutinação e parassíntese. 
 
A)  Passatempo, girassol, ajoelhar;  
B)  Planalto, couve-for, infelizmente; 
C)  Pontapé, planície, amanhecer;  
D)  Enfurece, vaivém, deslealdade.  
 
Questão 2______________________________ 
Analise os trechos: 
  

I. “E se encorpando em tela, entre todos, se 
erguendo tenda, onde entrem todos, se 
entretendendo para todos, no toldo…” 

II. “A moral legisla para o homem; o direito para o 
cidadão” 

III. “Eu na verdade possuo todas as pedras que há 
no mundo”  

 
Assinale a alternativa correta, com relação às figuras 
de linguagem presentes nos fragmentos.  
 
A)  Metáfora, hipérbato, silepse; 
B)  Hipérbole, metáfora, hipérbato; 
C)  Eufemismo, anacoluto, anáfora; 
D)  Aliteração, zeugma, hipérbole.  
 
Questão 3_____________________________ 
Analise as sentenças a seguir:  
 
I) O cristianismo prega que o bom indivíduo deve 

ser temente à Deus.  
II) A reunião acontecerá às 08h30 de amanhã. 
III) Quando fui à Bahia fiquei hospedada a 500 

metros da praia.  
IV) Não gosto de ir à festas com tantas pessoas  

 
A crase foi corretamente empregada, de acordo com a 
norma padrão na(s) sentença(s):  

 
A)  I, II e IV, apenas;  
B)  II e II, apenas;  
C)  I e IV, apenas; 

D)  Todas estão corretas.  
 
Questão 4_____________________________ 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente:  

 
A)  Maisena, paralisação, obsessão, exceção; 
B)  Mecher, flexa, moxila, shampu; 
C)  Bochecha, salsicha, ressuscitar, ironizar; 
D)  Cuscus, pureza, altesa, francesa.  
 
Questão 5_____________________________ 
Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação 
pronominal.  
 
A)  A questão deve ser resolvida entre mim e você.  
B)  Será mais um problema para eu resolver. 
C)  Para mim, o problema do Brasil é a corrupção. 
D)  Me entenda! Não lhe disse isso! 
 
Questão 6_____________________________ 
Assinale as alternativas em que apresentam verbos de 
ligação:  
 
I- Forneceu – Sentiu;  
II- Deu – Permaneceu; 
III- Era – Ficou IV- Sentiu – Ficou. 
 
A)  Apenas I;  
B)  I e II;  
C)  II e III;  
D)  Apenas III;  
 
Questão 7_____________________________ 
Analise os enunciados e assinale a alternativa que 
contém objeto indireto:  
 
A)  O paciente sentiu dores agudas.  
B)  O fórum forneceu as informações.  
C)  O aniversariante precisou de dinheiro.  
D)  O auxiliar ficou surpresa.  
 
Questão 8_____________________________ 
Assinale a alternativa correta: 
 
I- Eminente: algo que está prestes a acontecer.  
II- Iminente: elevado. 
III- Discrição: ato de descrever. 
IV- Dispensa: isenção/ licença.  
 
A)  I, II, III e IV;  
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B)  II e III;  
C)  Apenas IV;  
D)  Apenas II. 
 
Questão 9_____________________________ 
Assinale a alternativa que possui somente conjunções 
adversativas: 
 
I- Mas, porém, todavia; 
II- Pois, contudo, no entanto; 
III- Seja, ou, que; 
IV- Entretanto. 
 
A)  I e IV;  
B)  III e II;  
C)  IV e II; 
D)  Todas as alternativas estão corretas.  

 
Questão 10____________________________ 
Analise o enunciado abaixo e identifique a questão 
verdadeira: “Ele passou desta para melhor.”  
 
A)  O enunciado apresenta Hipérbole.  
B)  O enunciado apresenta Eufemismo.  
C)  O enunciado apresenta Ironia.  
D)  O enunciado apresenta Eufemismo. 
 

MATEMÁTICA 
 
Questão 11____________________________ 
É correto afirmar que o conjunto solução da equação 
de segundo grau “– 6x² + 36x – 30 = 0” é: 
 
A)  S = {-1; -5}; 
B)  S = {-1; 5}; 
C)  S = {1; -5}; 
D)  S = {1; 5}. 
 
Questão 12____________________________ 

Qual o valor da expressão (√9.765.625) ÷ (√2.500) 

=. 
 
A)  62,5; 
B)  625; 
C)  54,5; 
D)  545. 
  
Questão 13____________________________ 
A única alternativa que corresponde ao conjunto 
solução da equação de segundo grau “15x² – 9x – 6 = 
0” é: 

A)  S = {1; 0,4}; 
B)  S = {-1; -0,4}; 
C)  S = {1; -0,4}; 
D)  S = {-1; 0,4}. 
 
Questão 14____________________________ 
Em uma festa, foi perceptível que 40% do público 
gosta de Rock Metal, 30% gosta de Funk, 20% gosta 
de Samba, 5% gosta de Brega e o restante não gosta 
de música. Tendo conhecimento que 40 pessoas 
estavam presentes na comemoração, a próxima festa 
somente participa os que gostam de Rock Metal e 
Brega. Qual o quantitativo de participantes na próxima 
festa. 
 
A)  16; 
B)  02; 
C)  14; 
D)  18. 
 
Questão 15____________________________ 
Determine o MMC (mínimo múltiplo comum), entre os 
números: 12, 14, 22, 52. 
 
A)  23451; 
B)  12012; 
C)  12355; 
D)  23453. 

 
 

INFORMÁTICA 
 

 
Questão 16____________________________ 
Assinale a única alternativa que indica corretamente a 
principal linguagem de programação usada para 
escrever o código-fonte das várias versões do 
Windows:  
 
A)  Java; 
B)  Javascript; 
C)  PHP; 
D)  C. 
 
Questão 17____________________________ 
Assinale a única alternativa que indica corretamente ao 
termo que se refere a sigla ROM em inglês:  
 
A)  Remote Order Meal; 
B)  Reach Open Memory; 
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C)  Ready Old Memory; 
D) Read Only Memory. 
 
Questão 18____________________________ 
Um dispositivo de entrada permite a comunicação do 
usuário com o computador. São dispositivos que 
enviam dados analógicos ao computador para 
processamento.Assinale a única alternativa que indica 
corretamente a unidade que NÃO faz parte de uma 
unidade de entrada 
 
A)  Teclado; 
B)  Monitor; 
C)  Mouse; 
D)  Câmera fotográfica. 
 
Questão 19____________________________ 
Assinale a única alternativa que indica corretamente a 
função do gerenciador de arquivos: 
 
A) Gerenciar espaços alocados, criar e deletar 

arquivos .exe; 
B) Gerenciar as atualizações no Windows; 
C) Executar programas no Windows; 
D) Gerenciar arquivos excluídos permanentes. 
 
Questão 20____________________________  
Em informática, assinale a única alternativa que indica 
corretamente o conceito de programas de 
computadores: 
 
A) Inspeciona e executa ações na BIos do 

computador; 
B) É um conjunto de instruções que descrevem uma     

tarefa a ser realizada por um computador; 
C) Envia e deleta e-mail recebido não requisitado; 
D) Armazena dados de programas enquanto o 

computador está ligado. 
 
Questão 21____________________________ 
Atalhos de teclado são teclas ou combinações de 
teclas que fornecem uma maneira alternativa de 
fazer algo que você normalmente faria com um 
mouse. Assinale a alternativa que tem como função 
alternar aplicativos/programas abertos no Windows: 
 
A) Alt + F4; 
B) Alt + C; 
C) Alt + Ctrl;  
D) Alt + Tab. 

 

Questão 22____________________________ 
Assinale a única alternativa que indica corretamente a 
tecla de atalho que abre o gerenciador de tarefas no 
Windows: 
 
A)  Ctrl + Esc; 
B)  Ctrl + Tab + Shift; 
C)  Ctrl + Esc + Tab; 
D)  Ctrl + Shift + Esc. 
 
Questão 23____________________________ 
A tecla de atalho SHIFT + F10 tem como função:  
 
A) Exibir o menu de atalho do item selecionado. 
B) Ativar ou desativar o IME do idioma chinês. 
C) Selecionar mais de um item em uma janela ou 

na área de trabalho, ou selecionar texto em um 
documento. 

D) Parar ou encerrar a tarefa atual. 
 
Questão 24____________________________ 
Em informática, um vírus de computador é 
um software malicioso que é desenvolvido por 
programadores geralmente inescrupulosos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente a forma mais 
comum de contaminação através da ação do usuário: 
 
A) Acessando o Outlook através da navegação 

anônima do Google Chrome. 
B) Acessando sites de procedência duvidosa ou ainda 

por meio de arquivos infectados em pendrives, 
CDs, DVDs ou qualquer outro tipo dispositivo de 
armazenamento de dados.  

C) Copiando arquivos de um pendrive para o HD do 
computador. 

D) Acessando o Gmail através da navegação anônima 
do Internet Explorer.  

 
Questão 25____________________________ 
Em informática, assinale a alternativa que indica 
corretamente a definição de cópia de segurança 
(backup) . 
 
A) Armazena dados na nuvem; 
B) Armazena dados em dispositivos móveis; 
C) Armazena arquivos diretamente no computador; 
D) É a cópia de dados de um dispositivo de arma-

zenamento a outro para que possam ser 
restaurados em caso da perda dos dados originais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
Questão 26____________________________ 
Acerca das Comunicações Oficiais é correto afirmar 
que: 
 
I- Na redação oficial, é necessária atenção para o 

uso dos pronomes de tratamento em dois 
momentos distintos: no endereçamento e no 
corpo do texto; 

II- No corpo do texto, pode-se empregar os 
pronomes de tratamento apenas em sua forma 
abreviada; 

III- Os pronomes Vossa Excelência ou Vossa 
Senhoria são utilizados para se comunicar 
diretamente com o receptor;  

IV- O novo Acordo Ortográfico tornou opcional o 
uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas 
reverencialmente, por exemplo para cargos e 
títulos (exemplo: o Presidente francês ou o 
presidente francês).  

 
A) I,II e III estão verdadeiros; 
B) II, III e IV estão verdadeiros; 
C) I e II estão verdadeiros; 
D) III e IV estão verdadeiros. 
 
Questão 27____________________________ 
Acerca  do vocativo na Redações Oficiais é correto 
afirmar: 
 
A) O vocativo é uma invocação ao destinatário. Nas 

comunicações oficiais, o vocativo nem sempre será 
seguido de vírgula. 

B) Em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder, 
utiliza-se a expressão Excelentíssimo Senhor ou 
Excelentíssima Senhora e o cargo respectivo, 
seguidos de vírgula. 

C) Na hipótese de comunicação com particular, não 
pode-se utilizar o vocativo Senhor ou Senhora e a 
forma utilizada pela instituição para referir-se ao 
interlocutor: beneficiário, usuário, contribuinte, 
eleitor etc. 

D) Quando o destinatário for um particular, no 
vocativo, não  pode-se utilizar Senhor ou Senhora 
seguido do nome do particular , porém  pode-se 
utilizar o vocativo “Prezado Senhor” ou “Prezada 
Senhora” em algumas situações. 
 

 
Questão 28____________________________ 
Sobre a identificação dos documentos oficiais é correto 
afirmar: 
 

I. nome do documento: tipo de expediente por 
extenso, com todas as letras maiúsculas;  

II. indicação de numeração: abreviatura da palavra 
“número”, padronizada como Nº;  

III. informações do documento: número, ano (com 
quatro dígitos) e siglas usuais do setor que 
expede o documento, da maior para a menor 
hierarquia, separados por traço (-);  

IV. alinhamento: à margem direita da página.  
 
A) I,II e III estão verdadeiras; 
B) II, III e IV estão verdadeiras; 
C) I e II estão verdadeiras; 
D) Todas estão verdadeiras. 
 
Questão 29____________________________ 
A respeito das partes do documento no padrão ofício, 
são elementos do endereçamento, exceto: 
 
A) título: a palavra Assunto deve anteceder a frase 

que define o conteúdo do documento, seguida de 
dois-pontos; 

B) vocativo: na forma de tratamento adequada para 
quem receberá o expediente (ver subitem “4.1 
Pronomes de tratamento”); 

C) nome: nome do destinatário do expediente; 
D) cargo: cargo do destinatário do expediente. 
 
Questão 30____________________________ 
Assinale a opção correta acerca dos Poderes da 
Administração Pública : 
  

I. Poder Discricionário, permite uma margem de 
liberdade ao administrador que exercerá um 
juízo de valor de acordo com critérios de 
conveniência e oportunidade. 

II. Poder Vinculado, é uma prerrogativa que tem o 
Estado para organizar a sua estrutura, definindo 
funções de seus órgãos, bem como fiscalizar, 
ordenar e rever a atuação de seus agentes. 

III. Poder de Polícia é a prerrogativa concedida ao 
Estado para disciplinar a vida em comunidade, 
restringindo a atuação do particular, no âmbito 
de sua propriedade e de sua liberdade, com a 
finalidade de alcançar o bem estar social.  
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IV. Poder Regulamentar ou Poder Normativo, é a 
prerrogativa que tem o administrador de 
normatizar ou disciplinar a aplicação da lei, 
complementando-a com o fim de se alcançar a 
sua fiel execução. 

 
 
A) Apenas os itens I, II, III estão corretos; 
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
C) Apenas o item I está correto; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
Questão 31____________________________ 
Sobre Licitação é correto afirmar: 
 
A) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

B) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e poderá ser processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

C) Os editais de licitação para a contratação de bens, 
serviços e obras poderão, mediante sem prévia 
justificativa da autoridade competente, exigir que 
o contratado promova, em favor de órgão ou 
entidade integrante da administração pública ou 
daqueles por ela indicados a partir de processo 
isonômico, medidas de compensação comercial, 
industrial, tecnológica ou acesso a condições 
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou 
não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 

D) O procedimento licitatório previsto na Lei 8666/ 93 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração 
Pública. 
 

Questão 32____________________________ 
Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei 8666/ 93,  
considera-se: 
 

I. Obra - toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta; 

II. Serviço - toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais; 

III. Compra - toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente; 

IV. Alienação - toda transferência de domínio de 
bens a terceiros; 

 
A) Apenas os itens I, II, III estão corretos; 
B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
C) Apenas o item I está correto; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
Questão 33____________________________ 
Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei 8666/ 93,  
acerca das compras. As compras sempre que possível 
deverão: 
 

I. atender ao princípio da padronização, que 
imponha compatibilidade de especificações 
técnicas, observadas sempre, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 

II. ser processadas através de sistema de registro 
de preços; 

III. ser subdivididas em tantas parcelas quantas 
necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade; 

IV. balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública. 

 
A) Apenas os itens I, II, III estão corretos; 
B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
C) Apenas o item I está correto; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
Questão 34____________________________ 
Julgue os itens a seguir, de acordo com a Lei 8666/ 93,  
acerca do procedimento e Julgamento da licitação : 
 

I. O procedimento da licitação será iniciado com a 
abertura de processo administrativo, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para 
a despesa; 
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II. As minutas de editais de licitação, bem como as 
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 
devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da 
Administração; 

III. O edital conterá  no preâmbulo o número de 
ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a menção de que 
será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 
recebimento da documentação e proposta, 
bem como para início da abertura dos 
envelopes; 

IV. O original do edital deverá ser datado, 
rubricado em todas as folhas e assinado pela 
autoridade que o expedir, permanecendo no 
processo de licitação, e dele extraindo-se 
cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados. 

 
A) Apenas os itens I, II, III estão corretos; 
B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
C) Apenas o item I, II e IV estão corretos; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
Questão 35____________________________ 
Acerca dos Contratos administrativos, é correto 
afirmar: 
 
A) Os contratos devem estabelecer com precisão as 

condições para sua execução, expressas em 
cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos da licitação. 

B) Somente os contratos decorrentes de dispensa de 
licitação devem atender aos termos do ato que os 
autorizou e da respectiva proposta. 

C) Os contratos e seus aditamentos serão lavrados 
nas repartições interessadas, as quais manterão 
arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a 
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por 
instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo 
juntando-se cópia no processo que lhe deu 
origem. 

D) A publicação resumida do instrumento de contrato 
ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 
contudo é condição dispensável para sua eficácia, 
será providenciada pela Administração até o 
quinto dia  do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 

qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus. 
 
Questão 36____________________________ 
A ética e a cidadania são dois conceitos cruciais na 
sociedade e estão intimamente relacionados com as 
atitudes dos indivíduos e a forma como interagem uns 
com os outros. Considerando as diferenças conceituais 
entre os dois termos, assinale a alternativa cujo 
conteúdo refere-se à ética: 
 
A) Conjunto de princípios, normas e regras. 
B) Conjunto dos direitos civis, políticos e sociais dos 

cidadãos. 
C) Conjunto de mecanismos disponibilizados ao 

cidadão para garantia de seus direitos. 
D) Conjunto de ações que promovem o bem social. 
 
Questão 37____________________________ 
Ética e moral dizem respeito a uma realidade humana 
construída histórica e socialmente por meio das 
relações coletivas dos seres humanos enquanto 
sociedade. Considere as condutas descritas nos itens I, 
II e III, e em seguida assinale a alternativa que as 
classifica respectiva e corretamente: 
 
I. Caráter científico; 
II. Traduz reflexão em ação; 
III. Caráter normativo. 
 
A) Moral – ética – ética; 
B) Ética – moral – ética; 
C) Ética – moral – moral; 
D) Moral – ética – moral. 
 
Questão 38____________________________ 
As normas são regras que devem ser observadas por 
todas as pessoas, pois busca tornar possível a relação 
entre os homens. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente uma conduta que favorece o convívio no 
ambiente de trabalho: 
 
A) Desenvolver, no ambiente de trabalho, 

relacionamentos de amizade e excessivamente 
pessoais. 

B) Obedecer às ordens legais do superior hierárquico, 
ainda que sejam emitidas por pessoas mais jovens 
que você. 

C) Obedecer às ordens do superior hierárquico ainda 
que sejam ilegais. 

D) Cumprir apenas ordens que julgue serem boas para 
todos os cidadãos. 
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Questão 39____________________________ 
O agente público se confunde com o próprio órgão 
público o qual ele representa, por isso sua conduta 
deve ser pautada em impessoalidade. Assinale a 
alternativa que descreve corretamente uma conduta 
impessoal de atendimento ao público: 
 
A) Tratar a todos com preconceito e solidariedade. 
B) Não observar a prioridade de atendimento ao 

idoso. 
C) Realização de concurso público para escolha de 

usuários de serviços públicos. 
D) Tratar igualitariamente os usuários dos serviços 

públicos. 
 
Questão 40____________________________ 
A "cidadania" designa, de modo geral, tudo aquilo que 
tange a posse de direitos e deveres de um povo num 
território. São exemplos de cidadania, EXCETO: 
 
A) Direito de votar. 
B) Direito de ser votado. 
C) Obedecer às leis. 
D) Ter elevado poder aquisitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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