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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 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.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação da questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após 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. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

______________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

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 Especifico 
 
01. A Lei n. 4320/1964, estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Jéssica estava 

em conversa com sua namorada Letícia sobre a mencionada Lei, quando entraram em uma 

divergência de ideias. Jéssica dizia que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos 

créditos concedidos, enquanto Letícia dizia que na verdade poderia sim exceder o limite dos 

créditos concedidos como regra geral. De acordo com a Lei n. 4320/1964, assinale a alternativa 

correta: 

A) Letícia tem razão. 

B) Ambas têm razão. 

C) Ambas estão equivocadas. 

D) Jéssica tem razão. 

 
02. Leia o trecho a seguir extraído da Lei n. 4320/1964 e assinale a alternativa correta: 

“Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na 

ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo ______________ 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais 

abertos para esse fim.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 

A) Obrigatória. 

B) Permitida. 

C) Proibida. 

D) Incentivada. 

 
03. Adriano, estudante de Direito da Universidade XPTO, estava em dúvida após a aula de Direito 

Financeiro, pois não entendeu um conceito previsto na Lei n. 4320/1964. Adriano não entendeu a 

conceituação do produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Para 

sanar sua dúvida, buscou auxílio do professor João Mário que prontamente lhe informou que 

constitui: 

A) Fundo especial. 

B) Fundo comum. 

C) Fundo ordinário. 

D) Fundo extraordinário. 

 
04. Em relação à contabilidade, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei n. 4320/1964: 

A) A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais nunca será efetuada pelo 

método das partidas dobradas. 

B) A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários 

vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as 

dotações disponíveis. 

C) Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não 

compreendidas na execução orçamentária, não serão também objeto de registro, 

individuação e controle contábil. 

D) A contabilidade não evidenciará os fatos ligados à administração financeira industrial. 
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05. Luís Cláudio, estudante do curso de Direito da Universidade Alpha, estava em debate com seu 

colega Ricardo sobre os prazos previstos na Lei n. 8666/1993. Ricardo sustentou que na contagem 

dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

Luís Cláudio contradisse seu colega e disse que inclui-se o dia do início e exclui-se o dia do 

vencimento. De acordo com a Lei n. 8666/1993, assinale a alternativa correta: 

A) Luís Cláudio está correto. 

B) Ambos têm razão. 

C) Ambos estão equivocados. 

D) Ricardo está correto. 

 
06. A Lei n. 8666/1993 dispõe que nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento 

licitatório específico, a ser estabelecido: 

A) No Código Brasileiro de Aeronáutica.  

B) Na Constituição Federal. 

C) No Código Civil. 

D) No Código Tributário Nacional. 

 
07. Leia o trecho a seguir extraído da Lei n. 10.520/2002 que trata sobre a licitação na modalidade 

pregão e assinale ao que segue: 

“A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, 

as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento”. 

O trecho se refere à procedimento adotado na fase: 

A) Comum. 

B) Preparatória. 

C) Externa. 

D) Extraordinária. 

 
08. Em análise do Código Tributário Nacional, Diego, estudante do 4º período do curso de Direito, 

buscou auxílio do professor João para saber qual tributo seria aquele que têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. João prontamente lhe 

respondeu se tratar: 

A) Dos impostos. 

B) Das contribuições de melhoria. 

C) Das taxas. 

D) Dos empréstimos compulsórios. 

 
09. De acordo com o Código Tributário Nacional, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos 

de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa são considerados como: 

A) Normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 

decretos. 

B) Leis Complementares. 

C) Decretos. 

D) Jurisprudência. 
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10. A expressão "Fazenda Pública", quando empregada no Código Tributário Nacional sem 

qualificação, abrange: 

A) A Fazenda Pública dos Municípios somente. 

B) A Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

C) A Fazenda Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal somente. 

D) A Fazenda Pública da União somente. 
  
11. Mauro Cézar, estudante do curso de Direito da Universidade Kappa Gama, estava em dúvida 

após a aula de Direito Financeiro, na qual foi analisada a Lei Complementar n. 101/2000. Mauro 

Cézar não sabia qual seria a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 

superior a dois exercícios. Para sanar sua dúvida, resolveu consultar a referida Lei Complementar 

e concluiu se tratar de: 

A) Despesa obrigatória de caráter continuado. 

B) Despesa não obrigatória de caráter diferido. 

C) Despesa obrigatória de caráter único. 

D) Despesa não obrigatória de caráter único. 
 
12. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta com base na Lei Complementar n. 

101/2000: 

“Entende-se por _________________ a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 

da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Despesa de capital. 

B) Transferência involuntária. 

C) Transferência voluntária. 

D) Despesa corrente. 
 
13. João Victor e Adriano, estudantes de Contabilidade estavam em dúvida sobre o compromisso 

de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade 

a ele vinculada para efeitos da Lei Complementar n. 101/2000. Adriano dizia se tratar de operação 

de crédito, enquanto João Victor dizia se tratar de refinanciamento de dívida mobiliária. De acordo 

com a referida Lei Complementar, assinale a alternativa correta: 

A) João Victor está correto. 

B) Adriano está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão equivocados. 
 
14. O professor Maurício de Direito Tributário estava lecionando para a turma 3103B01 sobre a Lei 

Complementar n. 101/2000. Durante a aula destacou que a operação de crédito entre uma 

instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do 

empréstimo é: 

A) Proibida. 

B) Permitida. 

C) Incentivada. 

D) Permitida, mas não recomendada. 
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15. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta:  

“Trata-se de um servidor de rede que ajuda LANs e WANs a atingir interoperabilidade e 

conectividade e que pode conectar LANs com diferentes topologias de rede, como Ethernet e Token 

Ring.” 

O texto se refere a: 

A) Impressora. 

B) Scanner. 

C) Roteador. 

D) Placa-mãe. 

 

16. Uma classe de software malicioso que tem a habilidade de se autorreplicar e infectar partes do 

sistema operacional ou dos programas de aplicação, normalmente com o intuito de causar a perda 

ou dano nos dados, é denominado de: 

A) Anti-vírus. 

B) Firewall. 

C) Vírus. 

D) Modem. 

 

17. De acordo com o Código Tributário Nacional, a prestação de assistência técnica aos governos 

estaduais e municipais, com o objetivo de assegurar a uniforme aplicação do referido Código é de 

incumbência: 

A) Do Conselho Fiscal de Economia do Ministério da Cultura. 

B) Do Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. 

C) Do Conselho Monetário da Secretaria de Finanças. 

D) Do Conselho Econômico do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 

18. A classificação de documentos que é dada aos assuntos que requeiram excepcional grau de 

segurança e cujo teor ou características só devam ser do conhecimento de pessoas intimamente 

ligadas ao seu estudo ou manuseio. São assuntos normalmente classificados como ultrassecretos 

aqueles da política governamental de alto nível e segredos de Estado é denominada: 

A) Secreta. 

B) Reservada. 

C) Ultrassecreta. 

D) Público. 

 

19. Em relação aos procedimentos administrativos, relacionados ao protocolo, é certo dizer que a 

separação física de processos juntados por apensação é denominada como: 

A) Despacho. 

B) Desmembramento. 

C) Desentranhamento. 

D) Desapensação. 
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20. Em relação ao setor de protocolo, assinale a alternativa incorreta: 

A) Classificação é a etapa em que o protocolo efetua a análise do documento a fim de identificar 

o seu assunto, classificando-o de acordo com o plano de classificação da instituição. É 

importante enfatizar que, nesta etapa, os envelopes das correspondências devem ser 

abertos pelo setor de protocolo, para que seja efetuada a sua classificação efetiva, desde 

que não sejam sigilosos ou particulares. Esses documentos de caráter confidencial só 

devem ser abertos por seus destinatários. 

B) Registro e Autuação é a etapa em que o protocolo deverá fazer o controle da tramitação dos 

documentos, mediante sistema manual ou informatizado, no sentido de identificar os 

departamentos pelos quais passam os documentos. Tal controle sobre a movimentação dos 

documentos é importante para se saber em que local se encontra determinado documento 

em um dado momento, bem como para se consultarem os últimos andamentos realizados 

na sua tramitação. 

C) Recebimento é a etapa em que o setor de protocolo recebe documentos provenientes de 

várias origens. Por exemplo, recebe correspondências advindas do correio, de malotes, 

assim como outros documentos encaminhados por terceiros à instituição. É, nesse sentido, 

a porta de entrada de qualquer documento enviado por terceiros à instituição. 

D) Expedição/Distribuição é a atividade que consiste em enviar o documento ao seu 

destinatário. Chama-se de distribuição quando é interna, e expedição quando direcionada a 

outra instituição. 
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Questões de Língua Portuguesa 

 

INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 28 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 

antes de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

21. No Texto, a partícula “que” (linha 11) exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Conjunção temporal. 

D) Conjunção comparativa. 

 

22. “[...], um homem decidiu comprar o último combo de cheeseburguer com fritas [...]” (linhas 2 a 

4). Os termos destacados exercem função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Predicado verbal. 

C) Sujeito. 

D) Objeto direto. 
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23. “Quando o McDonald's fechou todas suas lanchonetes na Islândia, [...]” (linhas 1 e 2). A palavra 

destacada, no contexto em que está inserida, exerce função morfológica de: 

A) Preposição. 

B) Advérbio. 

C) Substantivo. 

D) Pronome. 

 

24. Das palavras presentes no Texto, é correto afirmar que a palavra “Islândia” (linha 2) é acentuada 

pelo mesmo motivo da seguinte palavra: 

A) “indestrutível” (linha 9) 

B) “agência” (linha 7) 

C) “país” (linha 13) 

D) “sanduíche” (linha 22) 

 

25. “[...], que fica guardado em uma redoma de vidro em Snotra House, [...]” (linhas 11 a 13). O 

trecho retirado do Texto exerce função sintática de: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Agente da passiva. 

 

26. As partículas “a” (linha 8) e “a” (linha 22) retiradas do Texto são classificadas morfologicamente, 

respectivamente, como: 

A) Artigo definido – Artigo definido.  

B) Preposição – Artigo definido. 

C) Artigo definido – Preposição. 

D) Preposição – Preposição. 

 

27. Sobre a pontuação presente no Texto, analise:  

I. A vírgula imediatamente após a palavra “decompõem” (linha 6) poderia ser suprimida, sem 

prejuízos à correção do Texto; 

II. Manteria a correção gramatical caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “McDonald's” (linha 1); 

III. A vírgula empregada na linha 19 é obrigatória. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas o item III está correto. 

 

28. A crase empregada na linha 10 foi empregada pela mesma razão que a seguinte alternativa: 

A) Fui à feira ontem. 

B) Adoro bife à milanesa. 

C) Os moleques costumam nadar no rio às escondidas. 

D) Eles vivem à custa do Estado. 
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29. Há erro de concordância na seguinte alternativa: 

A) Cada um dos que ali estavam tinha um forte compromisso com o marxismo. 

B) Os Emirados Árabes sempre exportou petróleo. 

C) De repente, apareceram muitos companheiros que apoiaram de imediato o protesto. 

D) “Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à choça, e por um desses 

movimentos ágeis...” (José de Alencar) 

 

30. Assinale a alternativa em que o substantivo feminino se encontra incorreto com base no 

substantivo masculino: 

A) hebreu → hebreia. 

B) ator → atriz. 

C) herói → heroína. 

D) presidente → monja. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. O encontro de líderes do BRICS terminou no dia 14 de novembro de 2019, em Brasília. Ao fim 

da reunião, os cinco países membros do BRICS divulgaram uma declaração conjunta. Dentre 

outros, o documento assinado apresenta os seguintes pontos: 
(Fonte adaptada: g1.globo.com) 

I. Compromisso com as metas de redução das emissões de carbono fixadas a partir do Acordo 

de Paris; 

II. Reforma "abrangente” das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança; 

III. Preocupação com a possibilidade de uma corrida armamentista no espaço exterior. 

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. 

 

32. O dia 15 de novembro marca o aniversário da Proclamação da República. O evento de 1889 

selou o fim de 300 anos de monarquia no Brasil. Foi precedido pela abolição da escravidão e abriu 

caminho para o rearranjo de forças políticas e mudanças importantes no país. 
(Fonte adaptada: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-

rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil) 

 

Com a mudança de regime, o Brasil deixou de ser monarquia para adotar um modelo de:  

A) República federativa presidencialista. 

B) República interventiva presidencialista. 

C) República fundamentalista presidencialista. 

D) República moralista presidencialista. 

 

 

 

 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil


10 
 
 

33. O ex-presidente Lula, foi solto no mês de novembro, após quase dois anos de prisão. A sua 

soltura deu-se após uma decisão sobre a prisão em 2º instância. Essa decisão foi tomada pelo: 

A) Supremo Tribunal Eleitoral. 

B) Superior Tribunal de Justiça. 

C) Supremo Tribunal Federal. 

D) Superior Tribunal de Execuções Penais. 

 

34. Analise a imagem a seguir: 

 
Considerando as regiões brasileiras, o mapa acima apresenta respectivamente conforme a 

numeração, as seguintes regiões: 

A) (1) Sudeste / (2) Sul / (3) Centro-Oeste. 

B) (1) Sul / (2) Sudeste / (3) Centro-Oeste. 

C) (1) Sul / (2) Centro-Oeste / (3) Sudeste. 

D) (1) Sudeste / (2) Centro-Oeste / (3) Sul. 

 

35. No mês de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decidiu extinguir, por meio de uma 

medida provisória, o seguro obrigatório de veículos, o: 

A) ISS. 

B) DPVAT. 

C) IPVA. 

D) Licenciamento. 


