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Município de Tunápolis 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Agente Administrativo 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. De acordo com o Código Tributário Nacional, toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada, é denominada: 

A) Fiança.  

B) Empréstimo.  

C) Tributo.  

D) Comodato.  

 

02. São comunicações escritas que as autoridades fazem entre si, entre subalternos e superiores e entre 

administração e particulares, em caráter oficial. Tanto podem conter matéria administrativa como 

social. Trata-se dos:  

A) Avisos.  

B) Ofícios. 

C) Circulares.   

D) Resoluções.  

 

03. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“As _____________________ cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 

âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do _______________________, 

ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição.”  

A) Heranças / Poder Tributário.  

B) Taxas / Poder de Polícia. 

C) Jurisprudências / Poder de Estado.   

D) Erratas / Poder Administrativo. 

 

04. De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

A) A dignidade humana, os valores da cidadania, o pluralismo político, a democracia e a alienação 

do povo em pró do governo.  

B) O pluralismo político, a educação, a alimentação, a dignidade da pessoa humana e a alienação do 

povo.  
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C) A cidadania, os valores sociais do trabalho, a dignidade dos políticos e a apatia do povo.  

D) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, e o pluralismo político. 

 

05. O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte é denominado: 

A) Imposto.  

B) Doação.  

C) Herança.  

D) Legado.   

 

06. De acordo com o Código Tributário Nacional, analise: 

I - Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para 

exigir o seu cumprimento;  

II - A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos 

e relações jurídicas a eles pertinentes; 

III - A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite 

individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

07. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“______________________ é o setor responsável pelo recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação 

e expedição de documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e externos.” 

A) Despacho.  

B) Acondicionamento.  

C) Protocolo. 

D) Desentranhamento.  
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08. Segundo o Código Tributário Nacional, a anistia pode ser concedida: 

A) Em caráter especifico e restrito.  

B) Em caráter privado e ilimitadamente.  

C) Em caráter geral e limitadamente.  

D) Em caráter restrito e ilimitadamente.  

 

09. “Dentro deste princípio, o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Em 

decorrência desse princípio, o gerenciamento da administração pública se diferencia substancialmente do 

gerenciamento de uma empresa particular. Nesta, é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, porém na 

administração pública só se pode praticar o que a lei permite.” 

O trecho acima faz referência ao: 

A) Princípio da Fragmentalidade.  

B) Princípio da Emancipação.  

C) Princípio da Publicidade.  

D) Princípio da Legalidade.   

 

10. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. Os atos administrativos se dividem em: 

(__) - Normativos; 

(__) - Ordinários; 

(__) - Reprimidos;  

(__) - Negociais; 

(__) - Punitivos. 

A) F-V-V-V-F. 

B) V-V-F-V-V. 

C) F-V-F-V-F.  

D) V-F-V-V-V.  

 

11. Em relação à classificação de documentos, analise: 

I - Arquivo Corrente: Formado por documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

constituam objeto de consultas frequentes; 
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II - Arquivo Intermediário: Formado por documentos que, não sendo de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razão de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente; 

III - Arquivo Permanente: Formado por documentos de valor histórico, probatório e informativo 

que devem ser definitivamente preservados. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

12. O Ato Administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, 

a saber, podendo citar, exceto: 

A) Finalidade. 

B) Forma. 

C) Objeto. 

D) Inabilidade.  

 

13. Segundo o Código Tributário Nacional, são tributos, exceto: 

A) Taxas.  

B) Contribuições de melhoria.  

C) Donativos Privados. 

D) Impostos. 

 

14. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O _______________________________ impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. 

No gerenciamento público não há margem para expressão da vontade meramente pessoal do 

administrador. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica, expressa ou virtualmente, 

como objetivo do ato, de forma impessoal. Todo ato que se afastar desse objetivo sujeitar-se-á à invalidação 

por desvio de finalidade.” 

A) Princípio da Lealdade.  

B) Princípio da Impessoalidade.  

C) Princípio da Eficiência.  

D) Princípio da Continuidade.  
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15. No município de Tunápolis - SC, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliados pelos: 

A) Magistrados Federais.   

B) Secretários do Município. 

C) Ministros de Estado.  

D) Juízes do Município.  

 

16. Os Atos Administrativos, enquanto oriundos da Administração Pública, no gozo de suas 

prerrogativas exclusivas, vêm dotados de certos atributos, características que os diferenciam dos atos 

jurídicos privados. São os seguintes: 

I - Imperatividade;  

II - Presunção de legitimidade;  

III- Revogação.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. De acordo com o artigo 6º, da Constituição Federal, são direitos sociais, exceto: 

A) Alimentação. 

B) Proteção à maternidade e à infância. 

C) Previdência social.  

D) Intolerância religiosa. 

 

18. As características do contrato administrativo são, exceto: 

A) Consensual – define um acordo entre as partes, sem imposição da administração.   

B) Formal – manifesta-se por escrito e com exigências legais.  

C) Oneroso – gera ônus financeiro que será pago na forma estabelecida no contrato.   

D) Impertinente – obriga a outra parte por escrito com ameaças legais.  

 

19. Os serviços públicos podem ser divididos em: 

I - De execução direta: Por sua própria importância e especificidade, devem ser realizados 

diretamente pelos órgãos centrais do Estado; 

II - De execução indireta: São os que, sem prejuízo de segurança do Estado, podem ser entregues a 

particulares, por meio de contrato de concessão.  
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Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos.  

D) Ambos estão incorretos.  

 

20. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O _____________________________ é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, eleitos através 

de sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto 

direto e secreto.” 

A) Poder Executivo.  

B) Poder Tributário.  

C) Poder Legislativo. 

D) Poder Monarquio.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas aqueles em que as crases 

sublinhadas estão corretamente empregadas:  

I - “À tarde, dei uma passada na casa dos meus pais e às 19h voltei para a minha casa.”; 

II - “Lembro-me perfeitamente que ele cheirava à vinho.”; 

III - “Ontem cheguei à cidade para prestar um concurso público.”.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

22. “Anteontem choveu, no entanto, agora está ensolarado.”  

O sujeito da oração destacada é:  

A) Simples. 

B) Oculto. 

C) Indeterminado. 

D) Inexistente.  
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23. “Amanda cresceu muito em pouco tempo”. Analisando a frase, assinale a função sintática da palavra 

“cresceu”: 

A) Verbo intransitivo. 

B) Verbo transitivo direto.  

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

 

24. O verbo sublinhado da oração abaixo está nos seguintes tempo e modo verbais:  

“Gostaria que você me deixasse em paz, por favor!” 

A) Imperativo afirmativo. 

B) Presente do indicativo. 

C) Pretérito imperfeito do indicativo. 

D) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

25. Considere: “Alexandro, chileno que virá palestrar, é um ótimo profissional”. 

Assinale a função sintática do substantivo da oração sublinhada: 

A) Adjunto adverbial. 

B) Aposto explicativo. 

C) Vocativo. 

D) Aposto enumerador. 

 

26. A alternativa que corresponde corretamente a citação a seguir é: 

“Palavra ou expressão que representa a pessoa ou coisa personificada, a quem nos dirigimos 

diretamente: Paulo, onde está você?” 

A) Verbo.  

B) Vocativo.  

C) Aposto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

27. A vírgula não está corretamente empregada em: 

A) Porto Alegre, 21/06/2018. 

B) Respeite a eles, pois aqueles homens trabalham de sol a sol. 

C) Os meninos da minha escola, são extremamente inteligentes. 

D) Fui ao mercado e comprei maçã, uva, banana e morango. 
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28. “Do Norte e Nordeste brasileiro, adveio, nas décadas de 60 e 70, muitos imigrantes para São Paulo.” 

No trecho acima, pode-se afirmar que há um erro gramatical de: 

A) Concordância verbal. 

B) Concordância nominal. 

C) Regência nominal. 

D) Regência verbal. 

 

INSTRUÇÃO: Com base na seguinte oração “Essas atitudes, as quais são consideradas como última opção 

em busca de melhores condições, também demonstram uma posição contrária à autoridade.”, responda 

as próximas duas questões: 

 

29. A expressão sublinhada no período acima poderia ser corretamente substituída pelo termo: 

A) O qual. 

B) Onde. 

C) Cujas. 

D) Que. 

 

30. A utilização da crase “à” no trecho acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra 

feminina. 

B) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções conjuntivas. 

C) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções prepositivas. 

D) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência nominal e o artigo definido “a”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Tunápolis – SC, conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos 

Vereadores para afastamento do cargo, compete, privativamente: 

A) Aos Senadores e Deputados.   

B) À Câmara Municipal.  

C) À Câmara Federal.  

D) Ao Presidente da República.  

 

32. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
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“A Revolução Francesa marcou o fim da ___________________________ e foi um movimento social e político que 

ocorreu na França em 1789 e derrubou o Antigo Regime, abrindo o caminho para uma sociedade moderna 

com a criação do Estado democrático.” 

A) Idade Antiga.  

B) Idade Contemporânea.  

C) Idade Média.  

D) Idade Moderna.  

 

33. Foi um conflito entre o Brasil e a Argentina, pela posse do território que hoje é conhecido como 

Uruguai – na época, chamado de Províncias Unidas do Rio da Prata. Trata-se da: 

A) Guerra dos Bôeres.  

B) Guerra da Crimeia.  

C) Guerra da Cisplatina. 

D) Guerra de Java.  

 

34. A Europa é marcada por uma grande densidade de territórios independentes, fruto das relações 

históricas de disputas pelo poder. São países que fazem parte do Continente Europeu, exceto: 

A) Eslovénia.  

B) Bulgária.  

C) Filipinas. 

D) Finlândia.  

 

35. “O Presidente Temer indica André Pepitone para o cargo de diretor-geral da Aneel (Agência Nacional 

de Energia Elétrica). Formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB), Pepitone atua na 

Aneel desde 2000.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 01 de julho de 2018) 

Em relação à Aneel, assinale a alternativa incorreta: 

A) É a gestora dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Eficiência Energética, 

responsáveis por projetos inovadores para a energia. 

B) Desempenha diversas atividades para garantir que o setor elétrico se desenvolva com equilíbrio 

e em benefício da sociedade. 

C) Atua na fiscalização econômico-financeira, do serviço de geração e dos serviços de eletricidade, 

buscando atingir todas as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas em 

operação no País. 
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D) Coordena as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem a 

rede oficial de laboratórios de controle de qualidade em saúde. 

 


