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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       AGENTE ADMINISTRATIVO  
Código da Prova  

A05 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a 
eloquência planejada. ”(William Shakespeare) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E . 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.  
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

RETRATO 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

                                       Cecília Meireles  

 

 

Questão 1 

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é: 

 

(A) a revolta de uma mulher envelhecida. 

(B) a solidão que a posteridade pode trazer. 

(C) a transitoriedade da vida e suas marcas. 

(D) a frustração de alguém que se perdeu de si. 

(E) o desamor que uma vida vazia pode trazer. 

 

Questão 2 

Nesse poema predomina o tom de: 

 

(A) gratidão. 

(B) desespero. 

(C) esperança. 

(D) melancolia. 

(E) hostilidade. 

 

Questão 3 

Nos versos “eu não tinha este coração que nem se 
mostra.”, a palavra grifada tem a sua análise 
morfossintática descrita, com acerto, em: 

 

(A) pronome relativo/objeto direto. 

(B) pronome indefinido/predicativo. 

(C) conjunção/vocativo. 

(D) palavra de realce/objeto indireto. 

(E) pronome relativo/sujeito. 

 

Questão 4 

A opção em que todas as alternativas apresentam dígrafo 
é: 

 

(A) assim – magro – espelho. 

(B) estante – manhã – pierrô.  

(C) carroça – perdido – achado.  

(D) coalhada – nascimento – grude. 

(E) mudança – ninho- bicicleta. 

 

Questão 5 

Na frase “Ouvi Beethoven com emoção.”, a figura de 
linguagem empregada é a: 

 

(A) metonímia. 

(B) metáfora. 

(C) prosopopeia. 

(D) sinestesia. 

(E) perífrase. 

 

Questão 6 

Na frase “Todos buscam o saber das coisas.”, o processo 
de formação da palavra grifada é o de derivação: 

 

(A) regressiva. 

(B) imprópria. 

(C) prefixal. 

(D) sufixal. 

(E) prefixal e sufixal. 

 

Questão 7 

A opção abaixo que NÃO obedece ao padrão da norma 
culta da língua quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Não havia sugestões para serem levadas. 

(B) Fomos nós quem pagou a conta do restaurante. 

(C) Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do 
paciente. 

(D) Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa. 

(E) Noventa por cento das vítimas sobreviveram. 

 

Questão 8 

Na frase “Eu adquiria aquela amargura à medida em que 
envelhecia.”, o período é: 

 

(A) simples. 

(B) composto por subordinação. 

(C) composto por coordenação. 

(D) de oração absoluta. 

(E) composto por coordenação e subordinação. 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Questão 9 

No período “Eles irão superar os problemas desde que 
aceitem a proposta.”, a expressão grifada tem o seguinte 
valor semântico: 

 

(A) consequência. 

(B) concessão. 

(C) proporção. 

(D) condição. 

(E) oposição. 

 

Questão 10 

Dentre as opções abaixo, a que está em DESACORDO com 
a norma culta da língua, em relação à regência nominal, é: 

 

(A) Os jogadores treinaram muitos chutes em gol. 

(B) As crianças prestavam bastante atenção ao professor. 

(C) Eles já foram assíduos em reunião de pais, na escola. 

(D) Não conheço nenhum deputado por Sergipe. 

(E) Na época éramos moradores na Av. Rio Branco. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

A matéria-prima para produção de energia elétrica 
atualmente vem mudando do modelo tradicional, baseado 
em fontes como carvão e petróleo, para outras mais 
sustentáveis, como por exemplo a energia gerada a partir 
das massas de ar em movimento (vento), conhecida como 
energia: 

 

(A) hidroelétrica. 

(B) eólica. 

(C) biomassa. 

(D) fóssil. 

(E) nuclear. 

 

Questão 12 

Segundo o IBGE, quanto aos dados de cor ou raça da 
população brasileira, temos que a maioria dos brasileiros 
é: 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
2012-2019. 

(A) branca. 

(B) preta. 

(C) parda. 

(D) amarela. 

(E) indígena. 

 

Questão 13 

A pandemia que acomete o mundo é causada pelo Corona 
vírus, também chamado de Covid-19, que já matou 
milhares de pessoas, espalhando-se por cinco continentes. 
É sabido que o referido vírus causa infecções respiratórias, 
com sintomas como tosse, falta de paladar, entre outros, e 
foi notificada em humanos pela primeira vez no(a)(s): 

 

(A) Japão. 

(B) Estados Unidos. 

(C) Itália. 

(D) China. 

(E) Tailândia. 
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Questão 14 

O desenvolvimento sustentável de Rondônia faz parte do 
Plano Estratégico do Governo, lançado em 2019. Assim, 
em fevereiro de 2020 foram adquiridos alguns 
equipamentos tecnológicos destinados à preservação e 
fiscalização do meio ambiente, e ao reforço no combate 
aos danos causados às riquezas naturais presentes em 
Rondônia, peculiares de um estado amazônico, 
privilegiado pela diversidade florestal e de fauna. Entre 
esses equipamentos, são considerados fundamentais para 
auxiliar na prevenção e no combate ao desmatamento e 
aos incêndios florestais, intensificando a fiscalização de 
ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso, 
os: 

 

(A) separadores de óleo. 

(B) aviões concorde. 

(C) agrotóxicos. 

(D) guindastes. 

(E) drones. 

 

Questão 15 

Para garantir a moralidade e a transparência na 
contratação de pessoal, a Administração Pública adota 
como regra - segundo a Constituição Federal de 1988 - a 
investidura em cargo ou emprego público por meio da 
aprovação prévia em: 

 

(A) concurso público. 

(B) análise de currículo. 

(C) tomada de preços. 

(D) leilão. 

(E) pregão. 

 

Questão 16 

O instituto da estabilidade no serviço público é conhecido 
há mais de um século no Brasil, e é fundamental para 
garantir que o servidor público possa desempenhar suas 
funções sem pressões políticas ou de grupos econômicos 

interessados em obter privilégios e favorecimentos. Assim, 
o servidor não poderá ser demitido simplesmente por se 
recusar a cumprir uma ordem ilegal de seu superior 
hierárquico, garantindo que possa agir sempre em 
consonância com o princípio da impessoalidade. Nesse 
contexto, a Constituição Federal de 1988 prevê a obtenção 
da estabilidade pelo servidor concursado que completar: 

 

(A) um ano de efetivo exercício. 

(B) três anos de efetivo exercício. 

(C) quatro anos de efetivo exercício. 

(D) cinco anos de efetivo exercício. 

(E) dez anos de efetivo exercício. 

 

Questão 17 

Os crimes de corrupção passiva e de peculato podem ser 
praticados pelo funcionário público contra a Administração 
em geral, tendo previsão legal no(a): 

 

(A) Código Penal Brasileiro. 

(B) Código de Processo Penal Brasileiro. 

(C) Lei de Contravenções Penais. 

(D) Lei de Execuções Penais. 

(E) Lei de Drogas. 

 

Questão 18 

Com relação à frequência e ao comparecimento do 
servidor público ao trabalho, o Decreto 1171/94 - Código 
de Ética dos Servidores - dispõe que toda ausência 
injustificada do servidor de seu local de trabalho é: 

 

(A) crime contra a Administração Pública em geral. 

(B) contravenção penal prevista no Decreto-Lei 3688/41. 

(C) fator de desmoralização do serviço público. 

(D) fator irrelevante para a moralidade do serviço público. 

(E) fator digno de apuração pelo Tribunal Penal 
Internacional. 

 

Questão 19 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ministro 
Andreazza, preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas são incumbências do Município para 
assegurar a efetividade do direito de todos à(ao): 

 

(A) desapropriação por interesse social, para fins de 
reforma agrária. 

(B) meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

(C) apoio financeiro à agropecuária. 

(D) educação pública e de qualidade. 

(E) acesso aos recursos do FNDE - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 

 

Questão 20 

O Município de Ministro Andreazza possui apenas o(s) 
seguinte(s) Poder(es) previsto(s) em sua Lei Orgânica: 

 

(A) executivo. 

(B) legislativo. 

(C) executivo e legislativo. 

(D) judiciário. 

(E) judiciário e legislativo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

De acordo com a Lei nº. 1.528/PMMA/2016 no seu Art. 8º, 
é dever da Controladoria Geral do Município, EXCETO: 

 

(A) comprovar a legalidade e avaliar resultados da gestão 
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, 
quanto a sua eficiência e eficácia. 

(B) acompanhar o cumprimento das metas prevista na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, no plano plurianual e a 
execução do orçamento e do programa de trabalho. 

(C) coordenar e controlar a implementação do plano 
diretor de desenvolvimento do município. 

(D) promover orientação às unidades administrativas com 
vistas à racionalização da execução das despesas.  

(E) adotar as providências necessárias com vistas a 
informar o ordenador de despesas sobre as ocorrências 
constatadas, para que seja instaurada a tomada de 
contas especial, se for o caso. 

 

Questão 22 

A Lei nº 8.666 de 1993 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. O parágrafo único do Art. 2º, estabelece que: 
“todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.” A definição destacada refere-se 
ao/à(s): 

 

(A) valor. 

(B) distrato. 

(C) permissões. 

(D) licitação. 

(E) contrato. 

 

Questão 23 

A Lei nº 8.666 de 1993 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. No Art. 22, são estabelecidas as modalidades 
de licitação. É correto afirmar que são modalidades de 
licitação, EXCETO: 

 

(A) formulação de propostas. 

(B) concurso. 

(C) leilão. 

(D) tomada de preços. 

(E) concorrência. 

 

Questão 24 

“É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei para a exploração de atividade 
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 
União ou à entidade da Administração Indireta.” A 
alternativa correta correspondente ao texto retirado da Lei 
é:  

 

(A) Autarquia. 

(B) Sociedade de Economia Mista. 

(C) Fundação Pública. 

(D) Empresa Pública. 

(E) Ministério Público. 

 

Questão 25 

As atividades da Administração Federal obedecerão aos 
seguintes princípios fundamentais, EXCETO: 

 

(A) planejamento. 

(B) coordenação. 

(C) controle. 

(D) centralização. 

(E) delegação de competência. 

 

Questão 26 

O decreto de autorização, se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e o ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, 
fazem parte da documentação relativa à: 

 

(A) habilitação jurídica. 

(B) qualificação econômico-financeira. 

(C) qualificação técnica. 

(D) regularidade fiscal. 

(E) regularidade trabalhista. 

 

Questão 27 

A alteração da área de lotação do funcionário, a qual 
implica a mudança do centro de custo ou unidade de 
serviço, independente da permanência do funcionário no 
mesmo cargo é a definição de: 

 

(A) afastamento do trabalho. 

(B) férias. 

(C) transferência de pessoal. 

(D) promoção. 

(E) demissão. 
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Questão 28 

Ao pedir demissão, o funcionário expressa seu desejo de 
deixar o emprego e desligar-se da instituição, mesmo que 
essa não seja a vontade do empregador. Ao pedir 
demissão, o trabalhador perde alguns direitos, EXCETO:  

 

(A) saldo do FGTS (não poderá sacar). 

(B) seguro-desemprego. 

(C) férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional. 

(D) décimo terceiro proporcional. 

(E) saldo de salário dos dias trabalhados. 

 

Questão 29 

A Administração Indireta compreende as seguintes 
categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica 
própria, EXCETO: 

 

(A) Autarquia. 

(B) Empresas Públicas. 

(C) Presidência da República. 

(D) Sociedade de Economia Mista. 

(E) Fundações Públicas. 

 

Questão 30 

Na Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013, que dispõe 
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira menciona que no âmbito 
do Poder Executivo federal, a competência concorrente 
para instaurar processos administrativos de 
responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os 
processos instaurados com fundamento para exame de 
sua regularidade ou para corrigir o andamento, é 
competência da: 

 

(A) Advocacia-Geral da União. 

(B) Controladoria-Geral da União. 

(C) Ministério Público Federal. 

(D) Superior Tribunal Federal. 

(E) Ministério da Justiça. 

 

Questão 31 

O órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a 
política nacional de arquivos, como órgão central de um 
Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) é a/o: 

 

(A) Biblioteca Nacional. 

(B) Secretaria de Educação. 

(C) Central de Arquivos Públicos. 

(D) Ministério da Educação. 

(E) Conselho Nacional De Arquivos. 

 

Questão 32 

No que concerne aos materiais permanentes, é relevante  
sabermos a aplicabilidade das seguintes classificações: 

− regular; 

− ocioso; 

− recuperável; 

− antieconômico; 

− irrecuperável. 

O conceito de antieconômico é quando: 

 

(A) sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento 
precário, não justificando sua utilização. 

(B) for economicamente inconveniente sua recuperação 
ou não mais puder ser utilizado para o fim a que se 
destina. 

(C) estiver em perfeitas condições de uso, funcionamento 
e aproveitamento pela unidade detentora da carga. 

(D) embora em perfeitas condições de uso, não estiver 
sendo aproveitado. 

(E) o custo de sua recuperação não ultrapassar cinquenta 
por cento de seu valor de mercado. 

 

Questão 33 

O tipo de inventário físico realizado em qualquer época, 
por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por 
iniciativa do órgão fiscalizador é: 

 

(A) inicial. 

(B) eventual. 

(C) de extinção ou transformação.  

(D) anual. 

(E) de transferência de responsabilidade.  

 

Questão 34 

Em uma determinada loja de departamentos, o fogão 
custava R$ 400,00. Após negociação o vendedor aplicou 
um desconto de R$ 25,00. O valor percentual de desconto 
foi de: 

 

(A) 5,57% 

(B) 8,75% 

(C) 12,15% 

(D) 6,25% 

(E) 6,05% 
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Questão 35 

Os serviços públicos são classificados em: 

− geral; 

− individual; 

− descentralizado; 

− não exclusivo; 

− administrativo. 

O conceito de serviço público “não exclusivo” está descrito 
na alternativa: 

 

(A)prestados pelos entes da administração indireta ou por 
particulares. Ex: serviços de telefonia. 

(B)usuários indeterminados (Uti Universi). São indivisíveis, 
pois é impossível medir o quanto cada usuário se utiliza do 
serviço. Atendem à coletividade e são mantidos por 
impostos (tributo geral) e não por taxas ou tarifas. Ex.: 
segurança pública, varrição de ruas. 

(C)usuários determinados que utilizam o serviço de forma 
direta. São divisíveis, pois são mensuráveis. São de fruição 
facultativa e individual (Uti Singuli). Ex.: telefonia, água, 
energia elétrica residencial etc. 

(D)atividades no meio (Interno) Ex.: Imprensa oficial. 

(E)executados tanto pelo Estado, como pelo particular. Ex.: 
educação, saúde. 

 

Questão 36 

Exposição de Motivos (EM) é o expediente dirigido ao 
Presidente da República ou ao Vice-Presidente para: 

 

(A) solicitação de agenda. 

(B) submeter lei aprovada. 

(C) pedido de autorização para operações financeiras 
externas. 

(D) exposição sobre a situação do País e a solicitação de 
providências que julgar necessárias. 

(E) submeter projeto de ato normativo à sua consideração. 

 

Questão 37 

No Estado de Direito, as normas jurídicas cumprem a 
tarefa de concretizar a Constituição. Elas devem criar os 
fundamentos de justiça e de segurança que assegurem um 
desenvolvimento social harmônico em um contexto de paz 
e de liberdade. Esses complexos objetivos da norma 
jurídica são expressos nas funções de: 

− integração; 

− planificação; 

− proteção; 

− regulação; 

− inovação. 

A função Planificação, representa que a lei: 

 

(A) é o instrumento básico de organização, de definição e 
de distribuição de competências. 

(B) cumpre função de integração ao compensar as 
diferenças jurídico-políticas no quadro de formação da 
vontade do Estado (desigualdades sociais, regionais 
etc.). 

(C) cumpre função de proteção contra o arbítrio ao 
vincular os próprios órgãos do Estado. 

(D) cumpre função reguladora ao direcionar condutas por 
meio de modelos. 

(E) cumpre função de inovação na ordem jurídica e no 
plano social. 

 

Questão 38 

A Lei nº. 1.017/PMMA/2.010, de 14 de dezembro de 2010, 
dispõe sobre a estrutura político-administrativa e 
organizacional da Prefeitura Municipal de Ministro 
Andreazza e dá outras providências, define no Art. 2º que o 
Poder Executivo do Município de Ministro Andreazza é 
exercido pelo Prefeito, a quem compete gerir, com o auxílio 
dos titulares de órgãos constantes da Estrutura 
Organizacional Básica, a Administração Pública Municipal.  

Compete privativamente ao Prefeito, EXCETO: 
 

(A) dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Pública Municipal na forma da Lei.  

(B) celebrar convênios com entidades públicas ou privadas 
para a realização de objetivos de interesse do 
Município.  

(C) fazer publicar e certificar os Atos Administrativos e 
normativos, junto aos órgãos oficiais e não oficiais.  

(D) oficializar a denominação, por Lei, obedecidas às 
normas urbanísticas aplicáveis a prédios municipais, 
vias e logradouros públicos.  

(E) publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária.  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO  Tipo  X – Página 7 

 

Questão 39 

Um empresário adquiriu um veículo por R$ 150.000,00 e 
gastou mais 55% do custo em consertos. Mais tarde 
vendeu o veículo por R$ 250.000,00. O seu lucro foi de: 

 

(A) R$ 12.625,00 

(B) R$ 14.800,00 

(C) R$ 16.500,00 

(D) R$ 15.500,00 

(E) R$ 17.500,00 

 

Questão 40 

Após o preenchimento dos dados da Nota de Empenho, 
será apresentada automaticamente a tela do(da): 

 

(A) cancelamento. 

(B) cronograma. 

(C) desembolso. 

(D) quantidade.  

(E) preço. 

 


